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Med Hunter begyndte en ny Tid for Studiet af Syphilis, han slog

|

ind paa den experimentelle Yei, inoculerede den syphilitiske Materie, og gav

I derved denne Green af Videnskaben en mere positiv Retning. Hans Spor

|

ere fulgte af Bicord
,
der ved sit Talent har trukket den nærværende Tids

|

Syphilidologer med sig, han har i sit System med Klarhed opstillet Ho-
vedpunkterne af Sygdommens Pathologie, og fremsat sine Anskuelser derom
under Benævnelsen „Love.“ Kunne vi end ikke lade dem gjælde som
saadanne, maae vi dog indrømme, at han derved har bragt Syphilidologerne

til at fæste sin Opmærksomhed paa bestemte Punkter, til at granske dem
med Nøiagtighed og derved har klargjort Ideerne om mangt et Stridsemne.

Det er let at forudsee, at mange af disse saakaldte Love igjen ville falde,

men Bkords Fortjenester blive derfor ikke mindre, det er dog ved ham,
ved Opstillingen af disse Love, at Videnskaben har gjort store Fremskridt,

hans Arbeider have været en solid Grundvold for hans Samtidige, og
de ville blive det for hans Efterfølgerne.

Paa den experimentelle Vei var man kommen til det Resultat,

at Syphilis var eiendommelig for Mennesket. Allerede Hunter havde
forsøgt Overførelsen af det syphilitiske Virus, mange havde efter ham
gjentaget Experimenterne f. Ex. Turnbull

,
Tessier

,
Helot

,
Castelnau

,
Cul-

lerier og tilsidst ogsaa Bicord. Man indsaae Vigtigheden af dette Spørgs-

maal, der ei alene har sin physiologiske Interesse, men som griber dybt

md i det Praktiske : lykkedes det at overføre Syphilis til Dyrene, vilde en

friere Experimentation være den nærmeste Følge, man blev derfor aldrig

træt af disse Forsøg.

Auzias-Turenne har allerede fra 1844 foretaget en Række af deslige

Forsøg, især paa Aber, hvorved det tilsidst er lykkedes ham at fremkalde

den charakteristiske Chanker. Han har derved banet os en ny Vei til

Løsningen af flere Problemer, som ei skulde været os let at løse uden
denne friere Experimenteren, da den Maade, hvorpaa Syphilis ellers op-

staaer, gjør os det næsten umuligt at forfølge dens Udvikling. Auzias
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siger meget rigtig om sine heldige Resultater af Inoculationen af Syphilis

hos Dyrene, at de ere mindre at betragte som en Opdagelse end som

Middel til Opdagelse 1

).

Idet han stadig fortsatte disse Forsøg observerede han, at den

anden Chanker stedse varede kortere Tid end den første, den tredie kor-

tere Tid end den anden o. s. v., indtil det ei var ham muligt at fremkalde

andre end aborterende Chankre, og tilsidst ei engang disse. Chankrene

bleve saa meget mindre intense, som han efterhaanden multiplicerede dem

hos det samme Dyr. Fremdeles bemærkede han, at de Chankre, der vare

nærved at cicatricere, og som ei let lode sig inoculere hos det Dyr, der

havde dem, derimod kunde uden Vanskelighed inoculeres hos et andet

Dyr, paa hvilket der ei tidligere var experimenteret. Han sluttede af

J
) Overførelsen af Syphilis til Dyrene er nøie knyttet til Kapitlet om Syphili-

sationcn, fordi Ideen til denne fremgik af disse Torsøg, jeg skal derfor give en

kort Meddelelse om denne Sag.

Da Auzias-Turenne i October 1844 havde meddelt Académie des Sciences

Resultaterne af sine Experimenter i denne Retning, begyndte flere Andre at re-

petere disse Torsøg, navnlig Castelnau og Cullerier
,
men begge erklærede, at

det ei havde været dem muligt at overføre Chankeren til noget Dyr. Auzias

foretog paany flere Torsøg og fremstillede for Academiet tvende Aber, hos hvem
der var udviklet Hunterske Chankre, hvis Pus fremkaldte ligeartede Chankre.

Han tilskriver Operationsmethoden de forskj ellige Resultater, hvortil man ved

Torsøgene kom. Han vælger ikke som sine Torgjængere Genitalia til Inocula-

tionssted, fordi Dyret her kan slikke Saarene, men han opererer i Almindelighed

paa den bagre Del af Øret, dog siger han, at han ifølge senere Experimenter

har fundet, at man kan frembringe Chankre overalt. Han afklipper først Haa-

rene, og derpaa med en liden kram Sax Epidermis i en Millimeters Udstrækning,

helst saaledes, at der ei kommer Blod, deponerer paa det blottede Sted Chan-

kermaterie alene, eller opblandet med noget Saliva, idet han til samme Tid

frotterer Omkredsen med et stumpt Instrument.

Dagen efter Operationen viser der sig en Papel paa Stedet, den følgende Dag
en Vesikel, der efter et Døgns Torløb er forvandlet til en Pustel, og endelig

faaer man en Chanker, bedækket med en Cruste. Denne Chanker udvider sig

og gjennemløber derpaa sine Stadier, idet den bestandig bibeholder Hudchankerens

Charakterer.

Man har gjort forskj ellige Indvendinger, for at vise, at det hos Dyrene frem-

bragte Saar ei er nogen Chanker; man har sagt, at Tormen og Størrelsen ei er

den samme, som hos Mennesket, den varer kortere Tid og Betændelsen er min-

dre, men hvad der af dette er rigtigt, er begrundet i de forskj ellige Dyrs

pliysiologiske Eiendommeligheder. Tremdeles har man indvendt, at der ved

Inoculationen fra det ene Dyr til det andet, eller fra Dyret til Mennesket,

maaskee tages Materie, der er forbleven liggende uforandret fra den første Inocu-

lation, og at der saaledes kun foregaar en Transplantation. Men denne Indven-

ding kunde man gjøre ved enhver Inoculation; den virulente Materie maatte da

i lang Tid kunne forblive paa den ulcererede Hud, uden at undergaae den mindste



3

disse forskj ellige Observationer, at der ved de fortsatte Inoculationer med den

syphilitiske Gift udvikler sig en Tilstand i Organismen
,
under hvilken denne ei

længer er istand til at afficeres af Syphilis. Denne Tilstand benævner han

Syphilisation.

Den, som er syphiliseret, har i kort Tid gjennemgaaet Udviklingen

af Syphilis, og har den nu ikke længer, ligesaalidt som den har Kopperne,

som netop har gjennemgaaet dem. Det er altsaa ikke muligt at opnaae

Syphilisation uden at gjennemgaae den constitutionelle Syphilis; det er nød-

vendigt at gjennemgaae den hurtigt, for at den ei skal angribe Organerne.

Den Evne hos Individet at kunne syphiliseres betegner han ved

Benævnelsen Syphilisme. Man kan sige om et Individ, at det har saa

meget mere Syphilisme, som det er lettere at syphilisere, ved et ringere

Degeneration, eller uden at bortføres ved den nye secernerede Materie. Den
først benyttede Materie skulde føres fra det ene Saar til det andet, uden Hensyn

til disses Tal. Auzias- Turenne har fulgt en Chanker til den ellevte Generation,

idet han har ladet den passere gjennem forskj ellige Dyr, og endelig tilbage

til Mennesket, efterat den gjentagende Gange har været renset. Han har cau-

teriseret den med Argentum nitricum, og efter flere Dages Torløb inoculeret

med heldigt Resultat.

Tor at bevise, at Materien ei blot har været deponeret paa Huden, maatte

man kunne paavise constitutionel Syphilis hos Dyrene. Men her er et af de

vanskeligste Punkter; allerede Dyrets Haarbedækning lægger Hindringer iveien,

og dertil kommer, at Dyrene ere underkastede forskj ellige Eruptioner, som maatte

kunne forvexles med syphilitiske. Auzias siger dog, at han saavel har havt,

som endnu har Aber og Katte angrebne af constitutionelle Symptomer, og man
har i den sidste Tid meget paaberaabt sig en Kat, der efter Inoculationen fik et

Exanthem, aborterede, og hvis fire Unger døde. Katten har senere været steril.

Sigmund i Wien har ligeledes foretaget Inoculationer paa Dyr og erholdt

positive Resultater paa Hunde, Harer og Heste
;
og hos disse samme Dyr har han

observeret en Syphilide efter den primære Affection. Han bemærkede tillige den

successive Aftagen af Chankerens Varighed og Størrelse. Sperino har med
positivt Resultat foretaget enkelte Inoculationer paa Heste.

Auzias- Turenne e,r ei bleven staaende ved Overføren af Chankermaterien fra

Mennesket til Dyret, han har igjen bragt den tilbage. De herhen hørende Ob-

servationer skal jeg mere specielt gjengive.

Den Tørste, der lod sig inoculere, var en Tydsker, Dr. Robert Weltz
,
der

selv har givet Beretning derom i en liden Brochure, hvoraf jeg hidsætter det

Væsentligste:

Den 5te Juni 1851 inoculeredes en Abe med Chankermaterie
;

den 6te var

Inoculationsstedet noget ophøiet, og omgivet med en rød Ring; den 7de saaes

en liden Vesikel; den 8de var der en liden bruun Cruste. Den 10de fandtes

Saaret forstørret, og havde ganske Udseendet af en Chanker, en ujevn, flesket

Bund, skarpt afskaarne Rande o. s. v.

Den 9de Juni foretoges Inoculationen paa Dr. Weltz
,
en stærk Mand, 34 Aar

gammel, som aldrig havde lidt af Syphilis. Materien blev tagen af det beskrevne

1
*
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Antal Chankre lader sig syphilisere, og Erfaringen viser os, at der hos

de forskjellige Individer virkelig er stor Forskjel paa Modtageligheden for

den syphilitiske Gift.

Inoculationen af syphilitisk Materie for derved at helbrede Syphilis

er en Ide, der allerede for længere Tid tilbage har været fremsat og

virkelig bragt til Udførelse. Percy undersøgte i 1777 tvende Personer,

der lede af gamle syphilitiske Tilfælde, som ei havde villet vige for en

langvarig og noiagtig gjennemført Behandling. Kjede saavel af Medicin

som af det strengere Regim udsatte de sig for ny Smitte, hvorefter saavel

de gamle som ny Tilfælde forsvandt ved den samme Behandling, som

indtil da var anvendt uden Held. Han sluttede deraf, at den ny Infection

havde i disse to Tilfælde saaledes modificeret Organismen, at den igjen

Saar hos Aben og indbragt under Epidermis paa den udvendige Side af venstre

Overarm. Den 12te Juni bemærkede ban en liden Vesikel, omgiven af en rød

Ring; den 13de var Vesikelen brusten, og en Draabe grønlig-guul Materie flød

ud. Den 14de var Stedet bedækket med en let Cruste, og under denne var

et Saar med en graa flesket Bund og skarpt afskaarne Rande. De omgivende

Væv inflammerede, infiltrerede og indurercde. Samme Dag inoculerede Ricord

paa den venstre Arm med Materie fra den samme Abe, og den 15de saae man
herefter en liden Vesikel, omgiven af en rød Ring. Ricord erkjendte nu det

første Saar for en Chanker, og tilraadede Ætsning, der dog ei blev foretagen.

Den 16de Juni fandtes det første Saar større, og paa den anden Arm var

Vesikelen overgaaet i en Pustel. Der var desuden Eeberbevægelser, Mathed,

Mangel paa Appetit, Hovedpine o. s. v. Den 18de udtalte Ricord sig med Be-

stemthed om den syphilitiske Natur af begge disse Saar. Den 19de destruerede

Dr. Weltz den 1ste Chanker, og den 24de den 2den. -— Endnu den 25de Juni

foretog han en Inoculation fra den samme Abe
;
Udviklingen af Saaret gik lang-

sommere for sig end efter 1ste Inoculation, Vesikeldannelsen begyndte først den

3die Dag, Saaret var udviklet den 7de Dag, og havde da alle Chankerens Cha-

rakterer; 14 Dage efter Inoculationen destruerede han den med Wienerpasta. —
Senere bar Dr. Weltz foretaget en 4de Inoculation paa sig selv fra en Kat,

der 8 Dage tidligere var inoculeret af Auzias. Ogsaa denne Inoculation lyk-

kedes, og Auzias tog Materie fra den hos Weltz frembragte Chanker, og inocu-

lerede dermed en Abe, bos hvem der igjen udvikledes en Chanker. — I de

første Maaneder derefter vare endnu ingen secundære Tilfælde udviklede hos

Dr. Weltz.

Endnu en anden Læge har experimenteret paa sig selv, nemlig Diday
,
der

inoculerede 2 Katte, og overførte Pus fra den ene af disse til sig selv, hvorefter

der viste sig en Chanker, der ei gav sig for en kraftig Cauterisation, den blev

phagedænisk, der kom en Bubo, som man maatte aabne; i det Hele varede hans

Sygdom 89 Dage. Eor at fuldstændiggjøre Observationen, førte han igjen Pus

fra sig tilbage til et Par Kaniner, hos hvem der dannede sig Chankre.

Jeg har gjort nogle enkelte Inoculationer hos Katte. Med syphilitisk Materie,

der var udgaaen fra en i England erhvervet Chanker, og senere passeret en

Pige med constitutionel Syphilis blev en 4 Aar gammel Kat inoculeret bag høire,



var bleven istand til at paavirkes af de sædvanlige Midler. Da han det

næste Aar blev consuleret af en Syg, der led af constitutionel Syphilis,

som havde trodset de forskjellige Mercurialmidler, som i lang Tid vare

bragte i Anvendelse, besluttede han at fremkalde hos denne Syge en

artificiel Infection. Han satte derfor tre Inoculationer paa hver Arm, og

lod derpaa de syphilitiske Pustler udvikle sig i al Rolighed, og følge

Øre, nøiagtig efter Auziass Methode, men da der tre Dage efter denne Inocu-

lation ikke viste sig nogen tydelige Tegn til at den vilde slaae an, blev en ny

Inoculation foretagen til samme Sted og fra samme Individ. Der dannede sig

efter denne en haard Cruste over Inoculationsstedet, uden at der var gaaen

nogen Yesikel- eller Pusteldannelse forud, under Crusten var der ansamlet et

skident, tykt Pus. Den 8de November fandtes Crusten bortstødt, det efterladte

Saar var rødt, ikke meget fordybet, af en rund Form og afsondrende en ringe

Mængde Pus. Den 10de viste Saaret sig endnu mindre fordybet, og saa tørt,

at man kun med Vanskelighed kunde erholde den nødvendige Materie for

dermed at foretage en Inoculation til den samme Pige, U 4, fra hvem Materien

var overført til Katten. Denne Inoculation slog ikke an, hvorfor der en af de

nærmest paafølgende Dage blev foretagen en ny Inoculation bag Kattens ven-

stre Øre, hvorefter der den 17de viste sig en tyk Cruste, ligesom den forrige,

uden foregaaende paaviselig Vesikel eller Pusteldannelse. Den 19de afløstes

denne Cruste, der saaes da et rundt, superficielt Saar, hvorfra man med Van-

skelighed var istand til at erholde saa megen Materie, at den kunde inoculeres

til U— 3. Inoculationsstedet bedækkedes med Uhrglas. Den 20de Novbr. hæ-

vedes allerede Epidermis, den 22de fandtes Vesiklen brusten
,
og omgiven med

en intens Areola. Fra nu af gik Pustelen paa sædvanlig Maade fremad, idet

den fulgtes med de andre til samme Tid foretagne Inoculationer hos det samme

Individ. — Hos Katten dannede der sig over Saaret en ny Cruste, under hvilken

det den 27de Novbr. var tilhelet, uden nogen Haardhed i Omkredsen.

Da disse Forsøg paabegyndtes, var Katten drægtig, og nedkom 13 Dage efter

første Inoculation med 4 sunde og friske Unger, der alle 2 Dage senere bleve

inoculerede bag Ørene, uden at nogen af disse Inoculationer sloge an, da Mo-

deren bestandig slikkede de saare Steder. Katten blev i Slutningen af Novbr.

syg, og endelig i den Grad, at Gangkonen daglig bad om Tilladelse til at lade

den drukne, men jeg fattede Mistanke om, at den ei blev vel pleiet, det viste

sig, at denne Mistanke var grundet; ved at bringe Katten under andre Forhold,

kom den sig meget snart, og den var endnu mange Maaneder efter, da den

forsvandt fra Hospitalet, fuldkommen frisk; der har ikke viist sig noget Tegn

hos den til secundær Syphilis, ligesom ogsaa den ene af hendes Unger, paa nogle

Krampetilfælde nær, som man vel ei kan skrive paa Inoculationens Regning,

befinder sig fuldkommen vel. De øvrige 3 ere 14 Dage gamle druknede, de vare

indtil den Tid friske.

At der hos den af mig observerede Kat ikke har viist sig nogen constitu-

tionel Syphilis, er et negativt Factum som naturligviis Intet beviser, naar man

har bestemte positive at fremlægge. Saameget er vist, at endog Ricord i Dis-

cussionen i Academiet angaaende Syphilisationen erkj endte Overførelsen af Sy-

philis til Dyrene, som han i sine „Lettres sur la syphilis “ endnu meget betvivler.
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deres regelmæssige Gang. Sex Uger senere, da Chankrene paa den høire

Arm vare helbredede, og de paa den venstre Arm vare i betydelig Be-

dring, begyndte lian en Mercurialbehandling, der bevirkede en fuldstændig

Helbredelse. Det er dog at bemærke, at de forud existerende Symptomer

ei vare forbedrede ved Xnoculationen, tvertimod vare Saarene paa Ton-

sillerne og paa Corona glandis endnu mere udvidede. — Percys Experi-

ment blev ikke gjentaget af nogen anden, men der vare de, der uden

selv at anstille Forsog, udtalte sin Misbilligelse dermed. Percys egne

Yttringer derom ere: „Ce n’est pas une decouverte, c’est seulement un

aper<pi, c’est si l’on veut, un delire de mon imagination.“

Diday
,
„Sur un procedé de vaccination preservatoire de la Syphilis

constitutionelle, Paris 1849,“ har i den nyeste Tid foreslaaet en Inocula-

tionsmetliode for derved at liindre Syphilis fra at overgaae i Organismen.

Han stotter sig til de Ricordske Principer, nemlig: Den constitutionelle

Syphilis udvikler sig kun een Gang hos Mennesket; man kan være under

Indflydelsen af den sypliilitiske Diathese, eller være immun mod en ny

Syphilis uden at have synlige Tegn paa Syphilis. Syphilis overføres fra

Forældrene til Børnene, fra Moderen til Fosteret ved Circulationen, men

jo ældre den bliver, jo mere den nærmer sig de tertiære Former, desto

mindre Tilboielighed har den til at overfores ved Arv; den forandrer

maaskee da paa en anden Maade Børnenes Constitution. I Overeenstem-

melse med disse Grundsætninger var det Didays Hensigt at modificere

Constitutionen i Almindelighed, forend en existerende Chanker har havt

Tid til at inficere Legemet. Han vilde opnaae dette Resultat ved selve

den sypliilitiske Gift indbragt directe i Blodet, men fortyndet og kommen
til det Punkt, at den kun kan fremkalde en almindelig Disposition uden

sypliilitiske Phænomener; han vilde fremkalde en Tilstand lignende den,

som man bevirker ved Yaccinematerien for at beskytte mod den variolose

Gift. For at opnaae dette Resultat har Diday taget Blod af et Individ

med tertiær Syphilis, med en syphilitisk Exostose, og dermed inoculeret

16 Individer med primær Syphilis, som ikke bleve underkastede nogen

anden Behandling. De smaa Saar tilhelede uden at fremkalde nogen

local Reaction, og de primære sypliilitiske Phænomener lægedes til den sæd-

vanlige Tid. Kun hos en af disse 16 udviklede der sig efter 8 Maaneder

en almindelig Infection, men denne havde havt en indureret Chanker.

Diday erklærede efter disse Resultater, at Erfaringen havde beviist Rig-

tigheden af hans theoretiske Anskuelser med Hensyn til de tertiære Til-

fældes beskyttende Kraft mod den constitutionelle Syphilis.

Ved Bedømmelsen af disse Experimenter maa man erindre, at

Picord og hans Skole benegter Muligheden af de tertiære Tilfældes

Overførelse fra Moderen til Fosteret, og dog vil Diday
,

at en Draabe af
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dette samme Blod skal kunne fremkalde en særegen Disposition lios et

forhen friskt Menneske. Ricord bestrider ogsaa Didays Ideer, fordi man

ei kan vide om Inoculationen af Blodet har udøvet nogen Indflydelse, da

der ei viste sig nogen local Virkning, og dernæst beviser det Intet, at de

inoculerede Individer ei fik constitutionel Syphilis, thi under de Omstæn-

digheder, Diday har experimenteret, kommer der ingen constitutionel Sy-

philis, om man aldeles Intet foretager.

Didays Tanke var, som man seer, kun at imødegaae de constitutio-

nelle Tilfælde, medens Auzias-Turenne derimod vil ved sin Methode kunne

opnaae at gjøre Individet uimodtageligt for den syphilitiske Gift i Alminde-

lighed, og for at opnaae dette inoculerer han med selve Chankermaterien.

Han vilde anvende denne Inoculation saavel som Prophylacticum som

Curativum. Som man kunde vente blev Auzias's Forslag øieblikkelig

heftig angrebet. At ville inoculere en Sygdom, som Individet maaskee

aldrig skulde have paadraget sig, ja endnu mere, som det i Almindelighed

staar i Individets egen Magt at undgaae, gjennem en langvarig og besværlig

Behandling at ville bringe ham til et Punkt, som han aldrig selv har

eftertragtet, og som han maaskee aldrig vil betragte som noget Gode, er

en saa extravagant Idee, at den fortjente alvorlig Opposition. Denne var

retfærdig og billig, og forsaavidt maa man ganske stille sig paa Ricords

Side ved hans Optræden mod Auzias - Turenne
;
men naar han gaaer

endnu et Skridt videre, og uden selvstændig Experimenteren forkaster

Methoden som Curativum, da kan man ikke følge ham. Man kan ikke

andet end finde det besynderligt, at den Mand, som gjennem Experi-

menteren har naaet sit nærværende Standpunkt, nu forkaster Experi-

mentet, og fordi Methoden ved det første Øiekast forekommer usandsynlig,

fordømmer den (see Lettres sur la syphilis, 32 & 33).

Medens Auzias*

s

Forsøg paa Dyr og hans deraf dragne Resultater

vakte megen Modstand i Paris, begyndte Sperino i Turin at syphilisere

Mennesker 1
). Han støttede sig, som han siger, ikke alene til Resultaterne

af Auzias*

s

Forsøg paa Dyr, men ogsaa til analoge Facta, som han havde

observeret hos Syphilitiske, navnlig havde det været ham paafaldende, at

de offentlige Piger, som paa Grund af deres Ungdom og Skjønhed hyp-

pigere vare udsatte for Smitte, og flere Gange om Aaret indkom i Hos-

pitalet med Chanker, ikke ofte bleve angrebne af constitutionel Syphilis,

medens derimod de Piger, der kom fra Provindserne med en liden simpel

*) Dog seer man af Auzias s Cours de syphilisation p. 14, at da han den 18de

November 1850 annoncerede Syphilisationen i Académie des Sciences, havde

han allerede udført den paa Mennesker, men dette var i alle Tilfælde Sperino

ubekjendt.
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eller indureret Clianker, hyppig angrebes nogle Maaneder efter af consti-

tutionel Syphilis. Ogsaa andre Læger, f. Ex. Castelnau ville have obser-

veret en ved gjentagen Smitte erhvervet Immunitet; Castelnau vil saa ofte

have bemærket den, at han endog har givet denne særegne Immunitet

Navn af „saturation syphilitiqve.“

Facta som disse maa optages med megen Forsigtighed, saa længe

man ei efter noiagtige Observationer med Talstørrelser kan oplyse dem.

Parent-Duchatelet, der med megen Nøiagtighed har anstillet Observationer

med Hensyn til de offentlige Piger, vil have fundet, at et stort Antal af

dem ere (uden nogensinde at have lidt af Syphilis ?) „refractaire“ mod den

syphilitiske Gift, han vilde endog efter de Data, der stode til hans Raa-

diglied, gjøre den Beregning, at to Trediedele af disse Fruentimmer vare

uimodtagelige for Smitten. Jeg har angaaende dette Punkt confereret

med en af de herværende Visitatører, Dr. Lund
,
der erklærer, at det efter

hans Erfaring er en Undtagelse, naar en Puella publica ei angribes, men

at derimod disse Menneskers Modtagelighed for Smitten synes at være

meget forskj ellig. En almindelig Observation er det nok, at tiltrædende

Puellæ publicæ hyppigere angribes end de, der i længere Tid have været

i Tjenesten, dette er ogsaa bemærket af de Læger, som hos os besørge

Visitationen af de offentlige Fruentimmer.

Vi see altsaa, at Observationerne i denne Retning ere saa almin-

delige, at der maa ligge noget Sandt til Grund for dem, men uagtet jeg

ikke er utilbøielig til at antage, at her i nogen Grad kan existere en

Syphilisation, saa maa man dog ikke heller oversee andre nærliggende

Aarsager, og især, at Delene ved den hyppige Brug blive mindre øm-

findtlige og excitable. Man kan ikke vel tænke sig, at Immunitet skulde

kunne opstaae ved det ringe Antal Chankre, som det dog i Grunden er,

der Tid efter anden erhverves paa sædvanlig Maade, i Forhold til det

store Antal, der udfordres for at frembringe Syphilisationen ved de artifi-

cielle Inoculationer.

Sperino havde ligeledes bemærket, at store Saar efter suppurerende

Buboner tilhelede snart, naar han satte flere artificielle Chankre.

Af disse og flere forskjellige Facta havde han uddraget den Slutning,

at den constitutionelle Syphilis ei udvikler sig i et directe Forhold til

Udstrækningen og Varigheden af de primære Saar, men at den tvertimod

udvikler sig saameget sjeldnere, som de primære Saar have været tilstede

i større Mængde. Støttet hertil vovede han at anstille Forsøg med Ino-

culationen af den syphilitiske Gift hos Mennesker, da han holdt sig

forvisset om, at derved ei alene var Noget at vinde for Videnskaben, men
at det ogsaa vilde være til sandt Gavn for den Lidende. De første

Forsøg foretog han mod Slutningen af Januar 1851, som han selv siger
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saavel med megen Forsigtighed som med megen Ængstelighed. Han

Porelagde Académie médico-chirurgicale i Turin sin forste Afhandling om
Syphilisationen den 23de Mai 1851, efterat have foretaget en Række af

Experimenter især paa de offentlige Fruentimmer, og i en Tid af 5 Maa-

tieder inoculeret 52 Individer, hvorved han fandt de af Auzias hos Dyrene

paaviste Facta paa det Bestemteste bekræftede.

Alle de inoculerede Fruentimmer lede ved deres Indtrædelse i

Hospitalet af primær eller constitutionel Syphilis, der under de fortsatte

[noculationer forsvandt, idet Almeenbefindendet til samme Tid blev bedre.

Elere Syge, og blandt dem nogle af Puellæ publicæ, anmodede selv om

at maatte blive underkastede den ny Curmethode, paa Grund af de hel-

lige Resultater, som de havde observeret deraf hos dem, som efter denne

vare behandlede. Der blev i Anledning af disse Meddelelser udnævnt en

Commission, bestaaende af 5 Medlemmer, nemlig C. Pertusio
,
A. Bella

,

P. Frola
,

C. Demaria og F. Freschi
,

for i Syphilicomet at overvære de

af Sperino foretagne Forsøg.

Nu begyndte man ogsaa i Paris aabenlyst at syphilisere, dog fore-

toges de fleste Forsøg i privat Praxis, og derfor, som det synes, paa en

saa lidet ordnet Maade, at Resultaterne bléve meget forskjellige. Hertil

bidrog vel tillige, at man i den første Tid var mere usikker om Maaden,

paa hvilken man skulde gjennemføre Syphilisationen. Det eneste Hospital,

hvori den blev forsøgt, var Val-de-grace, hvor Marchal de Calvi
,
som

det sagdes, med Held foretog flere Forsøg.

Jeg har tidligere i Magazin for Lægevidenskaben, 6te B. p. 720

og flg., gjengivet nogle af de herhen hørende Sygehistorier, som man

finder endnu nøiagtigere og ledsagede af Reflexioner i Auzias’

s

Cours de

syphilisation. Det uheldige Udfald, som enkelte af disse Tilfælde havde,

gjorde at Académie de médecine søgte Ledigheden til at bringe Sagen

ind for sin Domstol, og en saadan Ledighed udeblev ikke længe. En Dr.

Lr der havde foretaget flere Inoculationer paa sig selv i den Hensigt at

syphilisere sig, havde ogsaa betjent sig af Pus fra secundære Halstdfælde,

der havde slaaet an. Han blev fremstillet i Academieti November 1851,

Dagen efterat Auzias-Turenne til Académie des Sciences havde indleveret

en Memoire angaaende Principerne for Syphilisationen, der bærer Præget

af et saa noiagtigt Studium af denne Gjenstand, at man kun maa undres

over, at det har været muligt alene ved Forsøg paa Dyr at komme til

disse Resultater. Academiet udnævnte i Anledning af det ovennævnte

Factum en Commission bestaaende af Begin
,
Bicord

,
pagneau, Boux og

Velpeau
,
der skulde afgive sin Betænkning saavel over Inoculabiliteten af

den secundære Syphilis, som over Syphilisationen. Det blev altsaa ikke

for denne Commission, som for den Turinske, en Nødvendighed selv at
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følge Udførelsen af Forsøgene, Auzias-Turenne havde ingen Hospitalsaf-

deling, og kunde af den Grund ei med Lethed tilveiebringe det nødvendige

Materiale for Bedømmelsen. Der forelaae derfor Commissionen for Udfø-

relsen af den sidste Deel af dens Hverv saa faa Data, at den derefter

umulig kunde afgive nogen Dom, den maatte følgelig, uden at have Ob-

servationer at støtte sig til, afgive sin Kjendelse, og, at denne under disse

Omstændigheder ikke blev Syphilisationen gunstig, var let at forudsee. I

Academiet fremkaldte denne Rapport en levende og langvarig Discussion,

men man vilde feile meget, om man kaldte den grundig, og den havde

da ikke heller godt for at være det, thi den var ikke støttet til andet end

aprioriske Raisonnements. Forgjeves søgte Malgaigne og Depaul at standse

Academiet i sin Fordømmelsesdom over Syphilisationen, indtil man havde

de nødvendige Data at støtte sig til; men som Larrey udtrykte sig, man

ansaae Qvæstionen forud bedømt ved „le bon sens et la raison médical“ og

man holdt sig til den af Commissionen udtalte Dom, at Inoculationen af

Syphilis hverken kan forsvares som prophylaktisk eller curativ Methode.

Jeg yttrede paa det citerede Sted i vort Magazin, p. 729 i An-

ledning af Academiets Kjendelse: „Hermed er dog neppe endnu denne

Sag endt, enkelte af de Facta, der ere fremkomne, synes at vise, at Sy-!

philisation virkelig kan finde Sted, men at vi endnu kjende altfor lidt til

naar den kan anvendes, og til Maaden, hvorpaa dette bør skee.“ Jeg

troer denne Mening har viist sig at være rigtig.

Det var ikke alene i Académie de médecine, Syphilisationen mødte

saa megen Modstand, den havde samme Skjæbne for en anden Domstol,

Da Syphilisationen griber ind i den offentlige Hygiæne var det rimeligt

at den blev Gjenstand for høiere Auctoriteters Opmærksomhed, Politiepræ-

fecten i Paris lod, da Auzias-Turenne ansøgte om Tilladelse til i St

Lazare at foretage Experimenter med denne Methode, nedsætte en Com-

mission under Meliers Præsidium, og forøvrigt sammensat af Ricord
,

Con-

neau
,

Denis og Marchal de Calvi. Denne Commission har senere afgive

sit Responsum, ifølge hvilket det er forbudt at experimentere med Syphi

lisationen i Parises Hospitaler. Marchal de Calvi har dog tilføiet, at hai

ifølge sine egne Observationer antager man bør anstille Forsøg for at erfare

1, om et lidet Antal Inoculationer, satte til forskjellige Tider, kunne bring«

den indurerede Chanker til at svinde og neutralisere den syphilitiske Dia

these; 2, om lignende Inoculationer ikke ere istand til at udøve en hel

bredende Virkning paa den constitutionelle Syphilis; 3, om de ei have ei

bestemt Indflydelse paa Phagedænismen, der ofte modstaaer alle hidtil kjendt

Midler. — For Diagnosens Skyld har man forsøgt talrige Inoculationei

Hvorfor skulde man modsætte sig lignende Forsøg, naar det gjælder Hel

bredelsen af Syphilis?



11

Det vil dog neppe kunne betvivles, at dette Forbud maa blive taget

ilbage, naar man fra forskj ellige Steder bliver overbeviist om, at disse

forsøg dog idetmindste ingen Skade gjøre. Man vilde da gjore Viden-

skaben en Tjeneste ved at give Auzias-Turenne en Hospitalsafdeling til

ortsat Studium af Syphilis
;
at derved vilde udbringes gavnlige Resultater,

lerom kan man være forvisset.

Der gaves dog i Frankrige enkelte Mænd, der med Upartiskbed be-

landlede Spørgsmaalet om Syphilisationen, navnlig Diday
,
der underkastede

len en grundigere Kritik, og Cazenave
,
der i sin Journal optog /Spermos

ørste Afhandling, som han omtalte meget fordeelagtig, og opfordrede til at

jpsætte med at afsige nogen Dom, indtil man havde tilstrækkelig mange

?acta at støtte sig til.

Ikke meget heldigere end i det franske Academie har Syphilisationens

Skjæbne været i Académie médico - chirurgicale i Turin, uagtet den af

Aæademiet udvalgte Commission har havt Anledning til at see de Mange,

ler af Sperino ere behandlede, og som i hans fortrinlige Værk over Sy-

philisationen, der er publiceret i Januar 1853, nærmere ere omtalte. Hos

14, der ved Syphilisation vare helbredede for primær Syphilis, havde der

ikke viist sig noget Symptom af constitutionel Syphilis, og hos 32, der

Ligeledes ved Syphilisation og uden Mercur vare helbredede for constitu-

tionel Syphilis, havde der ikke viist sig noget Recidiv, uagtet der i nogle

Tilfælde var forløbet flere Maaneder, i andre mere end et Aar, ja endog

)ver to Aar. Af disse mange nøiagtige Forsøg maatte man dog idet-

nindste have kunnet uddrage det Resultat, at man her er inde paa en

Sag, der fortjener den største Opmærksomhed, at her aabner sig for os

et nyt Felt, der med Omhue maa studeres. Men det synes som man i

hele denne Materie er gaaet frem efter forudfattede Meninger, man har fundet

den saa paradox, at man ei har anseet det Umagen værd at anstille For-

søg, ja det synes endog som man er gaaet endnu videre, det lader til,

man ei har villet tro, hvad man har seet. I en kritisk Undersøgelse af

den Turinske Commissions Beretning ved Sperino
,
som nylig er udkom-

men, citeres et Brev fra Depanl til Sperino
,
der er altfor mærkeligt til at

jeg ikke her skulde gjengive det:

„Nous sommes trés-etonnés de ce qve le rapport de votre Com-
mission se fait si long-temps attendre; mais ce qvi nous a surpris bien

d’avantage, c’est que ce rapport soit connu ici de vos adversaires avant

que votre Académie en ait entendu la leeture. Tout le monde sait parmi

nous que les conclusions vous sont défavorables.

On va méme jusquå dire qve ce rapport a été élaboré et revu å

[Paris et qu’il ne vous reviendra qu’aprås de nombreuses modifications.

!Mais si cela est vrai, c’est une monstruosité scientifiqve! et pour mon
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compte je n’aurais pas assez de mépris pour des hommes qui seraient

capables d’une telle conduit!

Mais on a beau faire, s’il y a qnelqve chose d’utile dans la sy-

phillsation, on ne parviendra pas å l’étouffer. La question est maintenant

suffisamment engagée, et c’est surtout a votre courage et a vos persévé-

rants efforts qu’elle devra de vivre et d’étre serieusement étudiée.“

Efter disse Oplysninger kan man ikke undres over, at Academiet,

efter Commissionens Forslag erklærede, at Syphilisationen hverken har

nogen curativ eller prophylaktisk Virkning. Flere Medlemmer erkjendte

dog, at man for nærværende Tid ei kan afgjøre Sporgsmaalet om Syphilisatio-

nen, men ligesom i Pariserakademiet formaaede de ikke at standse Voteringen,

og der gaves ikke Sperino Anledning til i Akademiet at forsvare Sagen.

Sperino har senere i en Kritik over Commissionens Arbeide med

Nøiagtighed gjennemgaaet dette og paaviist Skjævhederne deri. Han vil

ogsaa fremtidig kunne virke for Sagen, da Auctoriteterne dog ei have ladet

sig forlede til at liindre Syphilisationens Udførelse i Hospitalerne.

I Tydskland ere kun enkelte Forsøg foretagne af Sigmund
,
men

da de have været udførte i hans private Praxis, have de ikke afgivet Resultater.

Det sees af Beretninger fra Cand. Holst
,

at Sigmund i Begyndelsen al-

deles fordømte Syphilisationen, men da han i Turin havde seet de vundne

Resultater, var han fordomsfri nok til at stille sig paa et andet Stand-

punkt, hvilket man med Bestemthed seer af den Kritik, som han nylig hai

givet over nogle af de om Syphilisationen udkomne Skrifter, som har

slutter med følgende Ord: „— :— gliicklicher Weise steht die Wissen-

scliaft nicht unter dem Pariser Areopag, und Wiederholungen und Fort-

setzungen der Arbeiten in mannlich ernster, parteiloser und gewissenhaftei

Weise, wie die angefuhrten, werden in einigen Jahren beweisen, das wh

Reclit hatten, als wir vor der k. k. Gesellschaft der Aerzte die Syphili-

sation zu einer umståndlichen und unbefangenen Prufung empfahlen I

hatten der einmal gegebenen Verhåltnisse es uns selbst gestattet, so wurl

den wir im Sinne unseres damaligen Berielites nicht angestanden liaben

auch hier derlei Versuche zu unternehmen.“ Det sees heraf, at han langt fn

at følge Akademiernes Dom opmuntrer til fortsatte Undersøgelser. I Sverigil I

ere enkelte Forsøg anstillede, hvis Resultater jeg endnu ikke kjender.

Læren om Syphilisationen har paa det ømfintligste berørt dei

Ricordske Skole, den har allerede rokket enkelte af dens Grundsætningel

og truer med at gjøre større Omvæltninger. Modstanden fra denne Sid
j

er derfor let begribelig. Det synes dog som Ricord kommer i en besyn I

derlig Stilling, denne praktiske Mand, der aldrig skyede Experimentei I

standser her, og hvad der er meest at undres over, han taler om Irriga i

tion med den syphilitiske Gift. Man erindre sig hans Satiriseren ove
|
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)esruelles
,
da denne yttrede, at en dobbelt Syphilis var vanskeligere at

elbrede end en enkelt! Ricord bebreider dog ikke Puche
,
fordi han hos

amme Individ med samme Materie har foretaget syv paa hinanden føl-

ende Inoculationer.

Partierne kom ogsaa i Turin i Bevægelse, man var endnu for nær

en franske Grændse; Depauls Brev viser os, at Forbindelsen mellem

^ris og Turin maa være meget levende. Sperinos Udholdenhed havde

og formaaet at lægge altfor mange Facta i Rette, til at der ei i Turin

kulde vise sig megen Sympathie for den ny Methode. Man seer, at ikke

la blandt de ældre Læger i Akademiet have forsøgt at standse det faldne

Totum, og det synes som om den yngre Generation, der med egne Gine havde

»verbeviist sig om de fremstillede Factas Rigtighed, og som var upaavirket af

>
artistridigheder, lydelig i Akademiet har yttret sin Sympathie for Syphi-

isationen, og dette tør være et mægtigt Vink for dens fremtidige Skjæbne.

Den Modstand, Syphilisationen har mødt kunde antyde, at vor

lehandling af Syphilis har naaet den Grad af Fuldkommenhed, at vi ikke

ænger bør anstille Forsøg med et usikkert Middel, og et Middel, om
lvilket vi kunde antage, at det maaske vilde virke skadeligt. Der er

drkelig ogsaa dem, der staae i den Formening, Ricord siger i sine Breve,

it Syphilis udentvivl er en af de Sygdomme, mod hvilke Kunsten formaaer

it udrette meest. Hvorledes dette harmonerer med hans Mening om, at

len, der engang har havt constitutionel Syphilis, aldrig igjen vil kunne

aae en indureret Chanker, med andre Ord, at naar den syphilitiske Dyskrasie

mgang er indbragt i Legemet, vil den ei igjen kunne udryddes, det veed jeg

ikke. Men hvad Enhver veed, der har beskjæftiget sig med Behandlingen

af disse Sygdomme, det er, at man aldrig kan forsikkre Nogen, der har

Lidt af constitutionel Syphilis om, at han for stedse er helbredet. Vi see,

at Recidiverne endog efter den omhyggeligste Behandling ere mange, at

disse indfinde sig snart kort Tid efter, snart efter Aars, ja efter Decen-

niers Forløb. Ricord har selv nylig anført et Exempel paa, at Syphilis,

efter i 40 Aar at have været latent, atter brød frem. Vi see den tilsyne-

ladende Helbredede bringe syphilitiske Børn til Verden, og alt dette fore-

lkommer efter de meest systematisk gjennemførte Mercurialcure. Vi ere

vante til disse Uheld; gjennem Aarhundreder har Mercuren været anvendt

mod denne Sygdom, og aldrig givet bedre Resultater, det er os derfor heller

ikke paafaldende, at den nu viser sig ligesaa upaalidelig som altid forhen,

det hindrer os ikke fra stedse paany at anvende den, fordi den dog er

det sikkreste Middel, vi kjende.

Ikke nok med at Mercuren er utilforladelig i sine Virkninger, den

fremkalder ofte alvorlige, ja endog farlige Følger, selv naar den har været

anvendt med den største Forsigtighed. Alt dette hjælper ikke, vi tage
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dog altid vor Tilflugt til Mercuren, fordi vi ikke kjende noget virksomt

Middel, der er mindre farligt.

Forholder det sig nu saa, at vore nærværende Midler mod Syphilis

deels ere utilstrækkelige, deels kunne have en uheldig Indflydelse paa Or-

ganismen, saa forekommer det mig, at vi ere i vor gode Ret, naar vi

forsøge et nyt Middel, skulde dettes Virkning end ved forste Øiekast fore-

komme usandsynlig eller endog urimelig, uprøvet bør det ei forkastes, vor

aprioriske Kundskab strækker sig ikke langt.

Spørgsmaalet kan efter min Formening kun blive, i hvilke Tilfælde

det kan være tilladt at forsøge Anvendelsen af Syphilisationen. Jeg har

allerede talt om dens Anvendelse som Prophylakticum. Jeg er enig med
Alle, som derom have yttret sig, at den er utilladelig, og at den savner al

fornuftig Grund, dens Opfinder er nu ogsaa deri enig. Der kan altsaa kun

blive Tale om at anvende Syphilisationen, hvor der allerede existerer Sy-

philis, men efter min Formening langtfra i ethvert Tilfælde, saaledes som

man hidtil har gjort. Man har som bekjendt anvendt den saavel mod
den primære som mod den constitutionelle Syphilis, dette billiger jeg ikke,

jeg anseer den bestemt contraindiceret mod de primære Former.

Mod den ikke indurerede Chanker vil jeg ikke anvende Syphilisa-

tionen, fordi der her er større Sandsynlighed for, at den Syge ei skal faae

constitutionel Syphilis. Jeg vil ikke underskrive den Ricordske Sætning,

at den ikke indurerede Chanker aldrig skal kunne give Anledning til

constitutionel Syphilis, thi ved egne nøiagtige Observationer har jeg over-

beviist mig om det Modsatte. Blandt flere Exempler vil jeg kun nævne

eet, fordi flere Colleger have fulgt dette; en Puella publica K. Ellingsdatter, der

var observeret fra samme Stund, hun indtraadte paa denne Bane, blev i

min Hospitalsafdeling behandlet for primære Tilfælde, simple Chankre,

uden noget Spor af Induration, hun blev i de følgende Uger med største

Opmærksomhed observeret, der indfandt sig til sædvanlig Tid constitutio-

nelle Tilfælde, der antoge en meget haardnakket Charakteer, de trodsede

i meget lang Tid alle Midler, og da hun endelig var helbredet, kom der

snart igjen Recidiv, hvorfor hun endnu i dette Øieblik er under Behand-

ling. Men, som jeg har yttret, det er som oftest saa, at disse Chankre

alene ere locale, og jeg har derfor ikke Ret til at underkaste den Syge

en lang og besværlig Behandling, i den Hensigt at befrie ham fra et Onde,

som han maaskee aldrig skulde have faaet. Dersom der er en indureret

Chanker, da vil Ricord betragte Indurationen som det første Phænomen
af den constitutionelle Syphilis. Jeg underskriver heller denne Sætning

end den førstnævnte, men jeg anseer den ikke hævet over enhver Tvivl,

ikke saa sikker, at jeg heller her skulde tillade mig at bringe en saa

besværlig Behandling som Syphilisationen i Anvendelse. Lad det da først
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/ise sig, at der virkelig kommer constitutionel Syphilis, forinden vi gribe

il kraftigere Midler. Saameget mere finder jeg dette rigtigt som Begre-

bne om Induration ved en Chanker ere meget forskjellige.

Jeg anseer derfor Syphilisationen knn berettiget, hvor der existerer

:onstitutionel Syphilis; thi dersom Syphilis er overgaaet i Organismen, da

ir der ingen Rimelighed for, at man ved Indbringen af ny syphilitisk

Materie skal kunne skade, og man er derfor under disse Omstændigheder

ærettiget til at experimentere, naar man gjennem disse Experimenter an-

seer det muligt at opnaae noget Godt.

Om det i ethvert Tilfælde af constitutionel Syphilis er rigtigt at

mvende Syphilisation, er et Sporgsmaal, som jeg senere kommer tilbage

il, jeg vil her kun antyde, at jeg antager, den syphilitiske Dyskrasie gjen-

lem Tiden modificeres saaledes, at den primære Materie ingen Indflydelse

idover paa den.

Efter de her i Korthed fremsatte Anskuelser har jeg handlet, jeg

lar aldrig tilladt mig at foretage en Inoculation med fremmed Materie

ios den, der kun har lidt af primære Tilfælde. Ikke fordi jeg antager,

it der gives forskjellige Arter syphilitisk Pus, men vel Pus af forskjellig

[ntensitetsgrad, og jeg veed ikke med fuldkommen Sikkerhed endnu, om
Indflydelsen deraf paa nogen Maade kan være forskjellig. Alle de, jeg

mr syphiliseret, have havt constitutionel Syphilis i dens forskj elligste Pe-

•ioder, og ere dels forud behandlede med alt, hvad Kunsten kjender, deels

have de ikke tidligere været underkastede nogen Behandling, da jeg har

mseet det at være af Vigtighed under begge disse Forholde at samle

Observationer. Dersom man først vilde anvende Syphilisationen, naar alt

andet var forsøgt, kunde man umulig faae nogen klar Idee om dens Virk-

ning; thi under deslige Omstændigheder veed man ei, hvad der tilhører

syphilis, og hvad der tilhører Indflydelsen af anvendte Midler, navnlig

Mercuren. Det er ofte vanskeligt eller umuligt at skjelne disse Tilfælde

tra hinanden.

Naar man vil syphilisere en Person, maa man først undersøge

hans Almenbefindende, især maa man være opmærksom paa, om der i

noget Organ existerer nogen inflammatorisk Tilstand, da denne i saa

Fald først maa hæves, førend man begynder Syphilisationen, da de arti-

ficielle Saar ellers kunne antage en slem Charakteer. Man bør ikke heller,

idetmindste ikke i den første Tid man experimenterer, tage altfor svage

Individer i Behandling, og heller ikke Drikfældige; med deslige Subjecter

har jeg havt min store Nød. Man kan lade den Syge, forinden man
begynder Behandlingen, tage nogle Bade, sørge for at hans Afføring er i

Orden, regulere hans Diæt, stille ham under gunstige hygiæniske Betin-

gelser, og erholde hans eget Samtykke til Gjennemførelsen af denne Cur-



16

methode. Det maa dog vel bemærkes, at her ved Reguleren af Diæten

ei forstaaes at sætte den Syge paa en streng Diæt, som han ei heller vil

finde sig i, da Appetiten under Curen tiltager; der er kun Sporgsmaal

om en ordentlig Diæt. Jeg har stedse ladet mine Syge faae fuld Hospi-

talskost, den de godt have tæret. I Reglen har jeg anvendt Syphilisa-

tionen uden Hjælp af noget andet Middel, kun hos enkelte Syge er Mercur

eller lod tillige benyttet og da i Almindelighed efter endt Syphilisation;

herom sees Alt paa det noiagtigste i Sygehistorierne.

Ved Anbringelsen af de artificielle Chankre har man anvendt for-

skjellige Fremgangsmaader. Anzias-Turenne fremsætter i sit Brev til A.

Latour som almindelig Regel, at successivt bibragte Chankre syphilisere

mere end et lignende Antal, der forekomme samtidigt. Men da det vilde

være altfor langvarigt at opnaae den fuldkomne Syphilisation ved succes-

sive Chankre, tilraader han mod Slutningen af Behandlingen at lade I110 -

culationerne følge hurtigere paa hverandre, og gjore flere samtidigt, da

der nu ei længer er nogen Fare for, at de skulle fremkalde nogen Be-

tændelse. Han tilraader saaledes i Begyndelsen kun at gjore 1 Inocula-

tion af Gangen, med 8— 10 Dages Mellemrum, men senere, naar Chankrene

ikke længer have nogen Intensitet, flere Inoculationer hver 2den eller 3die

Dag, eller endnu oftere. Senere angiver han 3 forskjellige Maader: Chan-

krene kunne inoculeres den ene efter den anden, saaledes at den paaføl-

gende først anbringes, naar den foregaaende er ved at hele; eller den

ene efter den anden, men saaledes, at No. 2 sættes naar No. 1 er midt-

veis; eller de kunne alle bibringes paa eengang. I første Tilfælde ud-

fordres de færreste Chankre og den længste Tid, i sidste Tilfælde den

korteste Tid og de fleste Chankre.

Sperino anbragte i Begyndelsen 3 eller 4 Chankre af Gangen, og

gjentog Inoculationen 1 eller 2 Gange om Ugen. Efter paa denne Maade

at have anbragt 24—30 Chankre viste der sig efter Inoculationen kun

ganske smaa Pustler, der svandt hen efter 5— 6 Dage. Senere lod han

Inoculationerne følge hurtigere paa hverandre, hver 2den eller 3 die Dag, og

han satte hver Gang flere Chankre. Hans Grund er denne: de første

artificielle Chankre ere større, mere inflammerede, smerteligere og dybere

end de efterfølgende; men dersom man istedetfor at sætte to eller tre

Chankre af Gangen, sætter 12, 15 eller 20, og dersom man efter to ellei

tre Dage atter sætter et stort Antal, har man den Fordeel, at ei engang

de første artificielle Chankre blive saa store, saa inflammerede og sas

smertelige, som naar man lader dem flere Dage staae alene, deres forskj el-

lige Stadier ere kortere, de cicatricere hurtigere, de efterlade mindre Ai

og de primære og secundære Tilfælde, som Individet har, forsvinde hur

tigere. Senere er han gaaet endnu videre og har sat indtil 60 Inocula
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tioner ad Gangen, men Resultatet heraf var, at Immuniteten indfandt sig

forinden de syphilitiske Phænomener vare hævede, eller efterat være for-

svundne vendte de snart igjen tilbage. Han har derfor atter begyndt med

et ringere Antal ad Gangen, og sætter nu 6— 10 paa eengang. Medens

disse første Chankre ere i den progressive Periode, er det ikke nødvendigt

eller hensigtsmæssigt at foretage nye Inoculationer, fordi de derved frem-

kaldte Chankre næsten altid standse de førstes Gang, og bevirke, at de

tidligere indtræde i Cicatrisationsperioden. Dersom han første Gang har

sat færre end 10 Chankre, sætter han ligesaa mange sex eller otte Dage

senere, for at de første ei skulle udvikle sig altfor meget.

Naar de forste Chankre indtræde i Transformationsperioden, maa

man strax foretage en ny Inoculation og sætte et lignende Antal Chankre.

Men dersom disse ikke udvikle sig altfor meget, maa man idetmindste for

det første ei sætte flere. Udvikle de sig derimod stærkt, maa man fore-

tage nye Inoculationer og sætte mange Chankre i korte Mellemrum, og følge

den samme Regel for alle de følgende artificielle Chankre.

Dersom disse Chankre ikke opnaae en stærkere Udvikling, og deres

progressive Periode er meget kort, maa man ved den tredie Inoculation

ei sætte flere end 2— 6 Chankre, for at disse kunne opnaae en stærkere

Udvikling, og derved frembringe en heldig Virkning paa de tilstedevæ-

rende syphilitiske Tilfælde.

Saafremt alle tidligere Inoculationer kun have fremkaldt smaa og

kortvarende Chankre, og der til samme Tid ei er foregaaet nogen Be-

dring med den syphilitiske Affection, bør man afbryde Behandlingen 10

til 14 Dage, og naar man igjen paabegynder den, sætte 2 til 4 Chankre

hver Gang med lange Mellemrum.

Naar de syphilitiske Phænomener ere svundne, kan man, for at

afkorte Behandlingen og hurtigere opnaae Immunitet, sætte 15—20 Chankre

paa eengang med 5— 10 Dages Mellemrum. Paa denne Maade blive

Pustlerne snart smaa, kortvarende og aborterende, indtil man endelig kom-

mer til absolut Immunitet.

Man har anfort disse forskj ellige Fremgangsmaader som et Beviis

imod selve Syphilisationens Realitet, men jeg begriber ikke denne Tanke-

gang
;
fordi man ei med eengang har i denne Sag udforsket Alt, saa skulde

ler ei være nogen Sandhed i det Hele. Skulde dette Raisonnement være

rigtigt, saa vilde nok de fleste Nyheder i Medicinen blive forkastede. For

len, der selv har praktiseret Syphilisationen, er det let begribeligt, hvor-

iedes man er kommen ind paa disse forskj ellige Fremgangsmaader. Hvad

mig selv angaaer, da har jeg ogsaa varieret noget. I Begyndelsen satte

eg 2 Chankre hver 6te Dag, jeg satte kun 2 ad Gangen, fordi jeg var

engstelig for en for stærk Virkning, og jeg valgte Mellemrummet af 6

2
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Dage, fordi vi see, at 5 Dage i Almindelighed ere nødvendige for at udvikle

Indurationen i Chankeren, som da efter den sædvanlige Forklaring vil

sige det samme som at føre den sypliilitiske Materie over i Organismen.

Da Saarene begyndte at aftage i Størrelse, satte jeg hver Gang 4 Chankre,

senere 6— 10. Mellemrummet mellem Inoculationerne lod jeg lige heni-

mod Immunitetsperioden forblive det samme, men mod denne Periode

afkortede jeg Tiden, saaledes, at jeg enkelte Gange inoculerede endog

hver Dag. — Der medgik for de fleste Behandlede lang Tid ved denne

Fremgangsmaade, hvorfor jeg ved min sidste Kække af Forsøg har i Al-

mindelighed strax fra Begyndelsen sat 6 Chankre med 3 Dages Mellem-

rum; efterhaanden har jeg forøget Antallet til 9 eller 12, men jeg har

den hele Tid holdt fast ved Mellemrummet af 3 Dage. Ogsaa paa denne

Maade medgaaer meget lang Tid, men efter den Erfaring, jeg hidtil har

om Syphilisationens Virkning, nærer jeg megen Mistillid til den Immunitet

og til den Helbredelse, der opnaaes gjennem en kort Behandling. Paa

dette Sted skal jeg ikke gaae nærmere ind herpaa; naar jeg har leveret

mine Observationer, kommer jeg igjen tilbage til dette Punkt.

Man har lagt megen Vægt paa de Steder, paa hvilke man har

anbragt Inoculationerne. Sperino valgte i Begyndelsen Underlivet, som

det almindelige Sted for Inoculationen. — Diday gjorde ham bestemte

Bebreidelser fordi lian satte dem paa dette Sted, hvortil dog Sperino

meget rigtig oplyser, at det i Almindelighed kun er efter nogle af de

første Chankre, der kommer saa betydelige Ar, at det kan være noget at

tale om, og at de efter nogle Maaneders Forløb ikke ere meget iøinefal-

dende. For dog at undgaae denne Bebreidelse har han i den senere Tid

anbragt Inoculationerne paa Siderne af Brystet, men det har flere Gange

hændt ham, at de Syge selv have forlangt at inoculeres paa Underlivet,

fordi de her lettere kunne forbinde deres Saar. Jeg har den hele Tid

kun inoculeret paa Armene og paa Laarene, forøvrigt ville de graphisb

Figurer, der medfølge, anskueliggjøre min Fremgangsmaade. Man seei|

af disse, hvorfra Materien er tagen, Navn, Sygestuens Litera og Sengen

Numer, hvorledes Materien fra de først anbragte Chankre er ført videre

indtil det ved sorte Punkter er betegnet at Materien er bleven uvirksom

Der er da atter fra et andet Sted indbragt ny Materie, hvis videre For

plantelse paa samme Maade kan forfølges. Hvor Materien er ført fn

den ene Extremitet til den anden, der vil man af de hosføiede Pile kunn<|

bestemme, i hvilken Ketning Overførelsen er skeet.

Hvor Syphilisation mere end eengang er foretagen, ere Inoculatioj

nerne fra den første Gang afsatte med Sort, fra den anden Gang med Rød
Saalænge som en Materie har bevaret sin Inoculabilitet, har jeg steds

benyttet Materien fra de sidste Inoculationer. Naar Virkningen af denni
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er bleven svagere, har jeg indbragt anden Materie, som naar Syphilisa-

tionen ei har været meget længe fortsat, i Almindelighed slaaer bedre an,

og jeg har stedse paa det noiagtigste noteret, hvorfra Materien er kom-

men, saaledes at det i ethvert Tilfælde kan sees, hvorlangt den har været

fra sit Udgangspunkt. Valget af Materie er en meget væsentlig Sag.

Efter de Anskuelser, jeg har om de Tilfælde, hvori Syphilisationen er til-

ladelig, har jeg kun enkelt Gang kunnet benytte Materien fra den, der

skulde syphiliseres, da de primære Tilfælde, om de end bestaae, efterat de

constitutionelle ere udbrudte, oftest ere indtraadte i Transformationsstadiet,

saa de ei længer give inoculabel Materie. Den Materie, der har størst

Sandsynlighed for at fremkalde kraftig Virkning og holde sig i længere

Tid, er den, der tages fra en Chanker, der har fremkald t en suppurerende

Bubo, men heller ikke dette er sikkert.

Jeg bedækker altid de sidst foretagne Inoculationer med Uhrglas,

deels fordi Pustlernes Udvikling derved befordres, deels ogsaa fordi jeg derved

med Bestemthed veed, hvilke de sidste Inoculationer ere. Man maa især

i den første Tid af Syphilisationen vogte sig vel for at Glassets Rande

trykke sig for stærkt ind i Huden, da derved let kan opstaae erysipelatøse

Tilfælde, der endog kunne medføre Fare.

Den Syge bør i den første Tid af Behandlingen forblive liggende,

da man derved er mere sikkret for, at de første og meget store Saar ei

antage nogen slet Beskaffenhed. Sætter man Inoculationerne paa Laarene,

behøver man neppe at give nogen Forskrift i denne Henseende, da den

Syge føler saa stærke Smerter ved at gaae, at han heller forbliver i sin Seng.

Efter disse foreløbige Bemærkninger gaaer jeg over til Observatio-

nerne, som jeg meddeler fuldstændigt. Forsøgene ere udførte med al den

Nøiagtighed, som det har staaet i min Magt at anvende. Jeg meddeler

alle de Tilfælde, jeg har havt i min Afdeling af Hospitalet, ikke en eneste

Inoculation er foretagen, med mindre den her vil findes anført.

Første Observation.

Eothyma syphilitieum, Tubercula mucosa mellem Tæerne, paa Sliimhinden

i Fauces og i Mundvigerne, Syphilisation, Helbredelse.

Pigen Olea Nilsdatter
,
56 Aar gammel, indkom den 27de October

1852 i Rigshospitalet. Over hele Legemet, i Hovedet, saavelsom paa
Truncus og Extremiteterne, sees hist og her omspredte Cruster af for-

skjellig Form og Størrelse og af forskjellig Farve, brune eller faldende
mere i det Grønne. De ere den secundære Form efter mindre og større
Pustler, især synes store Ecthyma- Pustler at være gaaede forud. Paa
det venstre Anticrus sees flere af disse Cruster af en ualmindelig Størrelse,

2*
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som af en Rhupia, at flyde sammen og danne en langagtig crustøs Flade,

hvor man mellem de sprukne Cruster seer det tynde, skiddenfarvede Pus
vælte ud. Især om de mindre Skorper finder man den kobberrode Areola
udviklet. — Bag i Nakken sees ved Haargrændsen mange smaa Hud-
tuberkler, som paa eet Sted danne en Halvcirkel med frit Centrum.

Mellem Tæerne paa venstre Fod sees store, ulcererende Tubercula mu-
cosa. Sliimhinden paa Palatum molle, Crusant. Yeli sinistrum, Uvula og

Radix lingvæ ere besatte med flade, ulcererende Tubercula mucosa. I begge

Mundviger er der mucose Tuberkler, og paa den hoire Side er der tillige

Revner og Excoriationer. Der er nogen Smerte ved Synkningen.

Hun er forbeholden med Hensyn til Antecedentia, bun fortæller,

at hun for 10 -12 Aar siden havde en Affection ved Genitalia paa samme
Tid som hun havde liavt Coitus med en Militær

;
‘V> Aar senere indfandt

sig Smerter især i venstre Been, der siden den Tid jevnlig have indfundet

sig. Noget Exanthem har hun ikke havt forinden i Sommer, da efter

forudgaaende Smerter i alle Lede, som havde en tydelig natlig Exacer-

bation, Pustler brøde frem hist og her, hvorefter der udviklede sig Saar,

som senere bedækkedes med Cruster.

litisk Materie fra Nr. 1765, Nils Henriksen
,
der var indlagt i Hospi-

talet for et primært, ikke indureret Saar paa Glans, erhvervet i England

erholdtes positivt Resultat.
30
/io 52. Der viser sig nogen Rødhed paa begge Inoculationsste-

der, og det synes som om Epidermis begynder at hæve sig i Midten a

denne Rødhed.
3
/n 52. Der har allerede i 3 Dage viist sig tydelige Pustler, son

nu ere rumperede, og Saarene tiltage i Størrelse, især paa høire Arm
hvor Diameteren er 4"'. Rødheden i Omkredsen er især paa denne Arn
intens. Hun klager tillige over Smerter i Saaret og i hele den høire Arm

4
/n 52. Inoculation Nr. 2 paa begge Arme, Materien ble^

tagen fra de første Saar paa Armene.

Vn 52. En let Rødhed om Inoculationerne fra igaar.
6
/ii 52. Der viser sig paa den høire Arm efter sidste Inoculatioi

en allerede rumperet Pustel. Paa venstre Arm Rødhed, men ingei

Elevation af Epidermis. — Den Syge bemærker, at Smerterne i Benen<

ikke ere saa stærke, som da hun indkom i Hospitalet.

Vn 52. Paa venstre Arm er der efter sidste Inoculation en rum

peret Pustel.
8
/n 52. Efter de sidste Inoculationer er der smaa charakteristisk«

Ulcera, det paa den høire Arm er størst. Saarene efter de første Ino

culationer begynde at tilhele. Smerterne i Extremiteterne aftage fremdeles
9
/n 52. De sidste Inoculationssaar tiltage i Størrelse, de ere lige

saa lidt som de første forbundne med nogen Induration.

29
/io 52. Inoculation Nr. 1 paa begge Arme med syphi-

for 3 Uger siden. Ved Inoculation fra dette Saar til hans eget Laa~

10
/n 52. De sidste Inoculationssaar ere 2—3'"

i Diameter, d<

tiltage ikke saa hurtig, som de første, og ere heller ikke ledsagede af dei

Betændelse eller rigelige Secretion, som de første. Hun klager ovej

Smerter under de store Cruster paa venstre Been. Crusterne paa d<
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øvrige Steder falde mere og mere af. Affectionen paa Palatum synes at

være avanceret noget længer fremad.

Fra det sidste Ino culationssaar paa høire Arm Inocu-
lation (Nr. 3) til begge Arme, og desuden paa venstre Arm
med Materie fra en Kat, der var inoculeret fra U—4 for nogle

Dage siden.
12
/n 52. Efter de sidste Inoculationer var der igaar nogen Rødhed,

idag er der allerede rumperede Pustler. Inoculationssaarene Nr. 2 be-

gynde at tilhele. Tubercula mucosa paa den bagerste Deel af Palatum

ere i Tilbagegang, medens de fortil synes at udbrede sig mere. Hun har

mindre Besværlighed ved Synkningen.
13
/n 52. Hun klager bestandig over Smerter i Saarene under de

store Cruster paa venstre Læg og i de mucøse Tuberkler mellem Tæerne.

D. Cataplasma emolliens.
la
/n 52. De store Cruster paa venstre Been ere affaldne, Saarene

bedækkes med Cerat. Inoculationen fra Katten har ikke slaaet an.
16
/n 52. De sidste Inoculationssaar have udvidet sig, der er rigelig

Secretion.

Der foretages ny Inoculation (Nr. 4) fra disse til

begge Arme.
1Vn 52. Efter Inoculationen igaar allerede paa begge Arme Pu-

steldannelse med megen Rødhed i Omkredsen.
19
/n 52. Den sidste Inoculation paa venstre Arm tiltager hurtigt,

der er en Pustel af 2 V2
'" Diameter, opfyldt med guul Materie og omgiven

med en intens rød Areola. Paa høire Arm er Pustelen endnu liden.
" 2
/u 52. Pustlerne efter de sidste Inoculationer, Nr. 4, ere rum-

perede, Saaret er paa høire Arm 2'"
i Diameter, paa venstre Arm over

4'". De tidligere Inoculationssaar ere i Tilbagegang, men i forskjellig

Grad paa de forskjellige Arme, Saarene i Halsen ere aftagne. Inocu-
lation (Nr. 5) paa begge Arme fra de sidste Ino culati onssaar.

2V11 52. Der er Pusteldannelse efter Inoculationen igaar. De
tidligere Inoculationssaar bedækkede med tørre, brune Cruster, omkring
nogle af dem er der stærk Rødhed, og de ere smertelige.

2
Yn 52. Pustlerne efter de sidste Inoculationer ere brustne og

Saarene tiltage hurtigt i Størrelse. Tilfældene i Halsen aftage mere og
mere, Smerterne i Saarene paa Læggen og mellem Tæerne ere forsvundne.

I Nakken er der i den sidste Tid fremkommen enkelte smaa Tuberkler,

den forhen omtalte Halvcirkel er nu udfyldt til en heel Cirkel.
28
/n 52. De sidste Inoculationssaar udvide sig fremdeles, især det

paa høire Arm. Inoculation (Nr. 6) til begge Arme, som sæd-
vanlig fra de sidste Inoculationssaar.

30
/n 52. Allerede igaar Udvikling af Pustler paa begge Arme,

paa den venstre Arm er Pustlen allerede brusten.

V12 52. Inoculationen Nr. 3 paa høire Arm har den hele Tid
været bedækket med Uhrglas, og det synes her som ved tidligere Ledig-
heder, at det befordrer Udviklingen af Saaret, naar det er bedækket med
Glas. Efterat Glasset igaar er aftaget, er Saaret, der var dybt og stærkt

betændt i Omkredsen, allerede paa Vei til at tilhele. — Crusten efter

Inoculationen Nr. 1 paa venstre Arm er affalden, og der sees en meget
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liden, superficiel Ulceration. Inoculationen Nr. 2 paa samme Arm viser

sig fremdeles betændt, og omgiven af en Furunkel lignende Svulst.

D. Cataplasma emolliens.

De sidste Inoculationssaar gaae langsomt fremad.
4
/i 2 52. Der er igaar indtraadt stærk Feber.

%2 52. Feberen ophørte allerede igaar. Inoculation (Nr. 7)

fra sidste Saar paa hoire Arm til høire Laar, og fra venstre
Arm til venstre Laar.

Vi 2 52. Efter Inoculationerne igaar viste der sig smaa Pustler.

Inoculationssaarene paa begge Arme ere nær ved at tilhele, med Und-
tagelse af Nr. 2 paa venstre Arm. Tubercula mucosa paa Palatum er

der kun ubetydelige Spor af, Saarene og Tuberklerne i Mundvigene aftage,

Tuberklerne i Nakken fordetmeste forsvundne, Saarene paa venstre Læg
blive mindre.

12
/n 52. De sidste Inoculationssaar have udviklet sig langsomt, de

ere omtrent 2 Linier i Diameter, uden synderlig Rødhed i Omkredsen og

uden Induration. Inoculation (Nr. 8) paa Laarene fra de sidste

Saar sammesteds.
13

/i 2 52. Der er allerede brustne Pustler efter de igaar foretagne

Inoculationer.
u
/i 2 52. Tubercula mucosa i Halsen ere nu ganske forsvundne.

i6
/i 2 52. Inoculationen Nr. 4 paa venstre Arm har ogsaa begyndt

at inflammere, der er stærk Rodhed i Omfanget.

D. Cataplasma emolliens.
17

/i 2 52. De sidste Inoculationssaar paa Laarene ere hurtigt tiltagne

i Størrelse. Efter de første Inoculationer paa Laarene er der stærk

Betændelse.

D. Cataplasma emolliens.
18

/i 2 52. Inoculation (Nr. 9) paa begge Laar fra de sidste

Inoculationssaar.
19
/i 2 52. Efter de igaar foretagne Inoculationer er der Rødhed, og

Epidermis er allerede noget eleveret.
2%2 52. Der har atter indfundet sig Feber.
21
/i 2 52. Efter de sidste Inoculationer er der paa det høire Laar

et lidet Saar, paa det venstre er der endnu en stor Pustel af 2 Diameter.
22

/i 2 52. Pustelen paa det venstre Laar er rumperet.
2
Vi 2 52. Feberen er ophørt. Inoculationssaaret Nr. 1 paa venstre

Laar er omtrent 4'"
i Diameter, det er rundt, indtager hele Hudens Tyk-

kelse, med afskaarne Rande, betændt Omkreds; paa høire Laar derimod

er Saaret i Begreb med at cicatricere. Inoculationssaarene Nr. 2 paa

Laarene ere af omtrent I'" Diameter, haarde, ikke fordybede. Inocula-

tion (Nr. 10) til Laarene fra de sidste Saar.
2
Vi 2 52. Efter de sidste Inoculationer sees brustne Pustler.

27
/i 2 52. Saarene paa venstre Læg fuldkommen tilhelede, Saarene

mellem Tæerne aftagne. Crusterne efter Inoculationerne Nr. 1, 2 og 3

paa venstre Arm ere affaldne, der er ingen Ulceration under.
s
%2 52. Inoculation (Nr. 11) til Laarene fra de sidste Ino-

culationssaar. Tuberklerne i Nakken forsvundne, der viser sig kun nogen

Pigmentforandring paa de Steder, hvor de havde deres Sæde.
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3V12 52. Efter Inoculationen igaar er der Pustler med en svag

rød Areola.
6
/i 53. Inoculation (Nr. 12) til Armene fra de sidste Inocu-

lationssaar paa Laarene.

% 53. Efter Inoculationerne igaar er der begyndende Pustler.
u
/i 53. De sidste Inoculationssaar endnu meget lidet udviklede,

neppe over PA'" i Diameter. Inoculation CNr. 13) til Armene fra

de sidste Saar.
i2
/i 53. Efter de igaar foretagne Inoculationer er der rumperede Pustler.
13

/i 53. Den næstsidste Inoculation paa venstre Arm er allerede

i Begreb med at tilhele. Der viser sig i de sidste Dage en vesiculøs

Eruption ved venstre Ala nasi.
l0
/i 53. De gamle Inoculationer paa Armene ere alle tilhelede.

Hun klager i den sidste Tid over Dolores osteocopi i begge Claviculæ

og Overarme, Smerterne tiltage om Aftenen, naar hun er kommen tilsengs,

og vedvare til næste Dag henad Formiddagen.
i7
/i 53. De sidste Inoculationssaar ere meget smaa og superficielle,

og afsondre ubetydelig Pus. Inoculation (Nr. 14) til høire Arm
fra den anden Syphiliseredes, U Nr. 3, venstre Laar, og en anden Ino-

culation til samme Arm fra det sidste Inoculationssaar hos hende selv

paa høire Laar; til venstre Arm fra U Nr. 3s venstre Laar, og fra

sidste Inoculationssaar paa venstre Arm.
18

/i 53. Efter alle 4 igaar foretagne Inoculationer er der brustne

Pustler.
19

/i 53. Hun klager idag over Smerter fra Clavicula ned til Sternum.
23
/i 53. De sidste Inoculationssaar gaae langsomt fremad. Ino-

cul ation (Nr. 15) til begge Arme fra de sidste Saar hos hende selv

paa høire Laar og venstre Arm.
24

/i 53. EfterInoculationerne igaar Rødhed, men ingen Pusteldannelse.
29
/i 53. De ubetydelige Inoculationssar, der vare fremkaldte ved

Materien fra II— 3, ere cicatriceredé, og de sidste Inoculationer have ei

fremkaldt noget Saar, saa Inoculationen ei kan fortsættes med Materie fra

hende selv.
31
/i 53. Inoculation (Nr. 16) paa begge Arme fra U—3s

høire Laar. Saaret hidrørte fra sidste Inoculationssaar paa høire Arm
fra U—4 selv.

% 53. Paa venstre Arm var der igaar Spor af, at Epidermis

havde løsnet sig efter sidste Inoculation, og der saaes en Smule Vædske,
men idag er den ubetydelige Excoriation tilhelet.

% 53. To Inoculationer (Nr. 17) til hver Arm med Pus
fra H— 3, Nr. 154. (Nr. 154 indkom i Hospitalet d.

28
/i 53, led af con-

stitutionel Syphilis, og blev strax inoculeret fra et af de aborterende Saar

hos U— 4, med negativt Resultat, derfor V2 53 ny Inoculation fra et lidet

Saar hos U— 3, der den
17
/i 53 var kommen fra U— 4. Denne Inocula-

tion slog an, der dannedes et lidet charakteristisk Saar.)

Ts 53 Efter de igaar foretagne Inoculationer er der brustne Pustler.

% 53. Der er udviklet store Pustler.

Inoculation (Nr. 18) fra B—2, Nr. 201 (Nr. 201 indkom i

Hospitalet den
6A 53 med constitutionel Syphilis, og blev strax inoculeret
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fra H— 3, Nr. 154, hvorefter der Vs 53 var udviklet store Pustler) til

høire Laar.
1% 53. De den 9de til høire Laar foretagne Inoculationer fra B

—2 have fremkaldt store Pustler, af 2‘/V" Diameter.
l2
/2 53. Efter de den 6te foretagne Inoculationer paa Armene viser

sig 4 charakteristiske Saar. Inoculation (Nr. 19) fra disse til Armene.
u
/2 53. Saarene paa Armene, især paa den venstre efter Inocula-

tionen den V2
,

tiltage i Størrelse, ere bedækkede i Bunden med et flesk-

artet Belæg. Inoculationerne fra den 1 2te slaae an paa høire, men ei paa
venstre Arm.

lo
/2 53. Paa høire Laar er der vel udviklede Saar

;
Inoculation

(Nr. 20) fra disse til samme Laar.
17
/2 53. Efter sidste Inoculation paa venstre Laar 2 store Pustler

med intens rød Areola.
18
/2 53. Inoculation (Nr. 21) til begge Arme fra venstre

Arm. De sidste Inoculationer paa høire Laar have kun fremkaldt super-

ficielle Saar. Inoculation fra disse til høire Laar. De den 9de

satte Inoculationer paa høire Laar tiltage i Størrelse; Inoculation fra

disse til venstre Laar.
19
/2 53. Saarene paa høire Laar fra

9
/2

,
som, medens Glasset be-

dækkede dem, stadig tiltoge i Udvikling, ere, efterat dette igaar blev

aftaget, strax bedækkede med Cruster, og de ere mindre inflammerede.
21

/2 53. Af Inoculationerne paa Armene fra den
18
/2 har kun een

paa hver Arm slaaet ubetydeligt an. De sidste 4 Inoculationer paa Laa-

rene have slaaet an.
23
/2 53. Inoculation (Nr. 22) til høire Arm med Materie, der

ved Professor Retzius velvilligen er mig tilsendt fra Stockholm, den er

tagen af en Chanker, som engang havde været cauteriseret. Det var

nødvendigt at erholde Materie andetstedsfra, da her i flere Maaneder ei

havde været et eneste syphilitisk Saar, der gav inoculabel Pus.
2V2 53. To Inoculatoner (Nr. 23) til hvert L a a r fra de sidste

Saar paa Laarene.
2% 53. To Inoculationer (Nr. 24) til høire Arm med Ma-

terie igaar modtaget fra Professor Retzius
,
den er tagen af en 14 Dage

gammel indureret Chanker.
28
/2 53. Inoculationerne med Materien fra Stockholm have ikke

slaaet an. Den samme Materie har frembragt charakteristiske Saar hos

U— 15, Nr. 307 (Nr. 307 lider af sildige Hudtuberkler, og er nylig tagen

under Behandling med Syphilisation).

V3 53. To Inoculationer (Nr. 25) med Materie igaar mod-
tagen fra Stockholm.

% 54. To Inoculationer (Nr. 26) til hvert Laar fra de

sidste Saar paa Laarene, der ere lVs'" i Diameter, ikke meget dybe med
fleskagtig Bund.

% 53. Inoculationen paa Armene har ikke slaaet an. (Ogsaa

denne Materie har slaaet godt an hos U— 15.) De sidste Inoculationer

paa Laarene slaae an.

% 53. Dolores osteocopi i Clavicula og Sternum ophørte.
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% 53. To Inoculationer (Nr. 27) til hvert Laar fra de

sidste Saar paa Laarene.
10
/3 53. Der er Pustler, hvoraf nogle ere rumperede, efter de sidste

Inoculationer paa Laarene.
n
/3 53. Der er i de sidste Dage i Yola manus bemærket enkelte

Indurationer af Epidermis, i den venstre Haand er der en begyndende

Desqvamation.
UU 53. To Inoculationer (Nr. 28) til hvert Laar fra de

sidste smaa, men charakteristiske Saar sammesteds.
1V3 53. Inoculation (Nr. 29) med Materie igaar ankom-

men fra Stockholm til høire Arm.
2% 53. De sidste Inoculationer paa lioire Laar have ikke slaaet

an. To Inoculationer (Nr. 30) til hvert Laar fra de sidste Saar

paa venstre Laar.
25
/3 5 3. Inoculationen paa høire Arm med Materien fra Stockholm

har ikke slaaet an. Inoculationerne paa Laarene have slaaet an. To Ino-
culationer CNr. 31) til hvert Laar fra de sidste Saar sammesteds.

21
/3 53. To Inoculationer (Nr. 32) til hvert Laar fra U— 15.

28
/3 5 3. De sidste Inoculationer slaae an.

3% 53. To Inoculationer (Nr. 33) til hvert Laar fra N—

2

(de, som den 24de der ere satte).
31A 53. Inoculationerne fra igaar synes at ville slaae an. To In-

oculationer (Nr. 34) til hvert Laar fra N— 2.

V* 53. Der er Pusteldannelse efter alle de fra N—2 igaar fore-

tagne Inoculationer.
2
4 53. Tre Inoculationer (Nr. 35) til hvert Laar fra N :— 2.

3
/4 53. Pusteldannelse efter Inoculationerne fra igaar.
4A 53. To Inoculationer (Nr. 36) til hvert Laar fra N— 2.

V4 53. Alle de fra N—2 satte Inoculationer have, som tidligere

bemærket, slaaet an og fremkaldt Pustler, som dog strax igjen ere ned-

faldne eller brustne, uden at give Anledning til noget i Dybden gaaende

Saar. To Inoculationer (Nr. 37) til hvert Laar fra N—2 (de

Saar, der ere satte den % 53) og to Inoculationer til høire Laar
fra U— 3, (de Saar, der ere satte den

3
Vs 53).

8
4 53. De den 6te fra N—2 foretagne Inoculationer have frem-

kaldt høist ubetydelige Pustler; de fra U— 3 til høire Laar den samme
Dag foretagne Inoculationer have fremkaldt tydeligere Pustler og stærkere

Rødhed i Omkredsen.
9A 53. 4 Inoculationer (Nr. 38) til høire Laar fra N—

1

(de Saar, der ere satte den V4 53).
nU 53. Pusteldannelse efter de den 9de satte Inoculationer.
n
/4 53. To Inoculationer (Nr. 39) til høire Laar fra U

—

14s høire Arm C, hvortil Pus den % 53 var taget fra U— 4).
u/

4 53. To Inoculationer (Nr. 40) til venstre Laar fra

N— 2. (Et phagedænisk Saar paa Laaret.)
l6
/4 53. De igaar fra N—2 satte Inoculationer have dannet smaa

Pustler, der allerede ere brustne.
16
/4 53. 4 Inoculationer (Nr. 41) til høire Laar fra N— 1,

og 4 Inoculationer til venstre Laar fra N— 2.
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18A 53. De den 16de satte Inoculationer have fremkaldt flade

Pustler, der alle ere omgivne af Areola. Fra venstre Laar en Inocula-
tion (Nr. 42) til Yola manus (det Sted, der har været angrebet af

et Psoriasis lignende Exanthem).
22A 53. 3 Inoculationer (Nr. 43) til venstre Ar m fra U— 15s

venstre Laar. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene ere Pustlerne

brustne, hvorefter det viser sig, at der allerede er dannet nye Epidermis.

3 Inoculationer til høire Arm fra U— 14.
2
"/\ 53. Inoculationerne til høire Arm have endnu ikke slaaet an,

paa venstre Arm er der Pusteldannelse.
24A 53. 5 Inoculationer (Nr. 44) til hvert Laar fraU— 15.
2f>U 53. 5 Inoculationer (Nr. 45) til venstre Arm fra Ino-

culationerne sammesteds satte den 22de. Inoculationerne til Laarene fra

igaar have dannet smaa Pustler med omgivende Areola, nogle ere brustne.

Inoculationerne den 23de til høire Arm have nu dannet smaa Pustler,

men der er ingen Materie til ny Inoculation, hvorfor 5 Inoculationer
til høire Arm fra U— 15, 2 Inoculationer fra L—2 til venstre Laar.

(L— 2, der lider af secundær Syphilis, er den
22A inoculeret fra N—2 og

den
23A fra U— 15.

26
/4 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt smaa Pustler, der

ere brustne, med Undtagelse af nogle paa venstre Arm, ogsaa de fra L
—2 have dannet smaa Pustler. 5 nye Inoculationer (Nr. 46) til

hvert Laar fra U— 15.
21
/4 53. Inoculationerne paa Laarene fra igaar have fremkaldt

meget smaa Pustler, omgivne med Areola. 5 Inoculationer (Nr. 47)

til høire Laar fra de sidste sammesteds. 5 Inoculationer til ven-

stre Laar fra U—-15, 3 Inoculationer til høire Laar fra L— 2.
2% 53. De fra L— 2 den 25de satte Inoculationer til venstre Laar

have fremkaldt temmelig store Pustler. Fra disse 5 Inoculationer
(Nr. 48) til venstre Arm. Fra Inoculationerne paa høire Laar fra

U— 15, satte den 26de, 5 Inoculationer til høire Arm.
29A 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt meget smaa Pust-

ler, der alle ere brustne. 3 Inoculationer (Nr. 49) til høire Arm
fra G— 6.

(G—6 lider af secundær Syphilis og er den 27de April inoculeret

fra L— 2.)
3% 53. Inoculationerne fra G—6 have fremkaldt meget smaa Pust-

ler, som allerede ere brustne. 5 Inoculationer (Nr. 50) til hvert
Laar fra U— 15.

Vs 53. Inoculationerne fra igaar fra U— 15 have fremkaldt meget

smaa Pustler, der allerede ere brustne. 5 Inoculationer (Nr. 51) til

venstre Arm fra L— 2.
2
/s 53. Inoculationerne fra L—2 have fremkaldt meget smaa Pustler.

Efter Inoculationen den ™U 53 er der endnu en Pustel tilbage, fra denne

2 Inoculationer (Nr. 52) til samme Laar. Efter Inoculationen d.

29A 53 er der ligeledes nogle Spor tilbage, herfra 3 Inoculationer
til venstre Laar. 5 Inoculationer til høire Laar fra U— 15.

"Vs 53. Inoculationerne til venstre Arm den Vs, komne fra L— 2.

have fremkaldt Pustler med Areola. Fra disse 5 Inoculationer til
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3 amme Arm. Inoculationerne fra U— 15, satte den */#, have frembragt

;maa Pustler, der ere brustne; Inoculationerne paa venstre Laar, satte

samme Dag, have alle aborteret. 5 Inoculationer (Nr. 53) til hvert
Laar fra U— 15.

"4 53. De fleste af Inoculationerne fra igaar have fremkaldt meget

smaa Pustler, de til venstre Arm have ikke slaaet an. 5 Inoculationer
Nr. 54) til hvert Laar fra U— 15.

% 53. Inoculationerne fra igaar have paa høire Laar fremkaldt

smaa Pustler, der ere brustne, paa venstre Laar kun nogen Rødhed. 5

[noculationer (Nr. 55) til hver Arm fra U— 14; 5 Inoculationer
il venstre Arm fra B— 3.

v
5 53. Inoculationerne, foretagne igaar til begge Arme fra U— 14,

lave kun fremkaldt ubetydelig Rødhed og et Par smaa Pustler. Inocu-

ationerne til venstre Arm fra B—3 have frembragt smaa Pustler, der

ire brustne. 5 Inoculationer (Nr. 56) til høire Laar fra B— 3.
8
/& 53. Inoculationerne fra igaar paa høire Laar fra B— 3 have

’remkaldt smaa Pustler, der ere brustne.
1
'Vs 53. Alle de i den sidste Tid fremkomne Inoculationspustler

abortere. Der er ingen Phænomener af Syphilis tilbage, med mindre man
lertil skulde regne nogle Spor af den Psoriasis palmaris, der begyndte at

vise sig for nogen Tid tilbage. Hun udgaaer af Hospitalet.
2
Ve 53. Hun fremstillede sig idag for mig og befandtes ganske i

samme Tilstand, som da hun forlod Hospitalet, der er endnu ubetydelige

Spor af Psoriasis palmaris.
18
/4 54. De ubetydelige Spor der endnu vare tilbage af en Pso-

riasis palmaris svandt meget snart, og hun har den hele Tid siden været

aldeles fri for ethvert syphilitisk Phænomen
;
hendes Almeenbefindende har

uafbrudt været meget godt og hun er tyk og fed. For at kunne have
en aldeles nøiagtig Control med hende, har jeg ladet hende møde hos

mig engang hver Uge lige siden hun udgik af Hospitalet.

Den først indbragte Materie var fra en i England erhvervet, ikke

indureret Chanker, den fremkaldte store Pustler omgivne af intens Areola,

de derefter dannede Saar havde det for Chankeren charakteristiske Ud-

seende. Materien vedligeholdt sig gjennem 14 Led, der var 6 Dages

Mellemrum mellem enhver Inoculation. I Almindelighed bleve de senere

Inoculationssaar mindre, saavel i Omfang, som Dybde, end de forudgaaende*

Da Inoculationen med denne Materie ei længer slog an, forsøgtes

Materie fra U— 3, der var syphiliseret siden 13de November, og til hvem
Materien først var tagen fra U—4, ligesom ogsaa Materie senere var

overført fra U— 4, heller ikke denne Inoculation slog an.

Der var ingen frisk Materie at erholde, hvorfor jeg forsøgte at

inoculere Een med constitutionel Syphilis (H—3) med Materie fra en af

de aborterende Pustler hos U—4; denne Inoculation slog ikke an, hvor-

for jeg inoculerede fra et lidet Saar hos U

—

3, nylig fremkaldt ved Materie

fra U— 4, denne Inoculation slog an, der udviklede sig hos H— 3 et
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charakteristisk Saar, og ved Inoculation fra dette til U—4 erholdtes

positivt Resultat.

Med Materie fra det sidst omtalte Saar blev atter en Anden, B—2,

med constitutionel Syphilis inoculeret, Materien slog her godt an, og

blev herfra igjen overført til U— 4, hos hvem den fremkaldte charakte-

ristiske Saar.

Inoculationen fra H—3 holdt sig i 3 Led, medens den fra B—

2

holdt sig i 8 Led, og flere af de frembragte Inoculationssaar havde alle

det syphilitiske Saars charakteristiske Kjendetegn, lige indtil Inoculationen

Nr. 27. Fra den Tid af, noget over 4 Maaneder efterat Syphilisationen

var begyndt, viste sig ikke længer charakteristiske Saar, kun smaa, hurtig

rumperende Pustler, hvorefter en let Excoriation, der snart tilhelede, og

noget over 6 Maaneder, efterat Syphilisationen var begyndt, vilde enkelte

Inoculationer ikke længer slaae an.

I denne sildigere Periode forsøgtes igjen Overføren af Materien til

andre Individer med constitutionel Syphilis, hos hvem den fremkaldte cha-

rakteristiske Saar, men tilbageført til U—4 viste den nu ikke, som i en

tidligere Periode af Syphilisationen, stærkere Virkning.

Indtil Inoculationen Nr. 14 blev der kun anbragt 2 Chankre il

hver Seance, fra den Tid af først 4, senere 6, 8, og indtil 10 ad Gangen.

I de 5 første Maaneder foretoges Inoculationerne kun hver 6te Dag, senere
|

med kortere Mellemrum, og tilsidst endog hver Dag.

Materie, der var mig tilstillet fra Hr. Professor A. Retzius i Stock-|

holm, slog ei an hos denne Patient, men det er at bemærke, at den første

Inoculation med denne Materie foretoges, efterat Syphilisationen allerede

var fortsat henved 4 Maaneder. Den samme Materie slog an hos en|

anden Patient, der nylig var tagen i Behandling med Syphilisation.

Hun har i det Hele faaet 260 Inoculationer i 56 Seancer, 38|

Inoculationer have havt et fuldkommen negativt Resultat, og en stoi

Mængde have været aborterende.

Angaaende Virkningen af de enkelte Inoculationer kan bemærkes,!

at der i Almindelighed allerede efter 1 Døgns Forløb har været Elevatioi

af Epidermis og Pusteldannelse. Pustlerne ere hos denne Patient stra^

efter deres Dannelse rumperede. Udviklingen af Inoculationssaarene ei

tydelig befordret ved at bedække dem med Uhrglas. Udviklingen af Ino-

culationssaar fra en og samme Dag har ofte varieret meget paa de for-J

skjellige Extremiteter. Inoculationssaarene vare ikke forbundne mecll

Induration, men vel af og til med Haardhed. Det første begyndte efteij

II Dages Forløb at tilhele, og Crusten faldt af efter 36 Dage.

37 Dage efterat Syphilisationen var begyndt observeredes stærll

Feber, med fuld og freqvent Puls og almindelige gastriske Phænomenerl







29

denne Feber varede 2 Dage, hvorefter Syphilisationen fortsattes som forhen.

Ved denne store Mængde Xnoculationer er Immunitet opstaaet,

idetmindste for den syphilitiske Materie, som jeg kunde tilveiebringe. Det

pr at lægge Mærke til at den hele Behandling er gjennemfort med Ma-

terie, der stammede fra een Hovedkilde, nemlig den i England erhvervede

Dhanker.

Det andet uimodsigelige Factum er, at efter denne gjentagne Ind-

bringen af den syphilitiske Gift i Legemet er Almeenbefindendet særdeles

godt, hendes Udseende er sundt, hun er fyldig, endog fed, og det er nu

lenved et Aar siden hun udgik af Behandling.

Forholdet af de syphilitiske Symptomer under disse Inoculationer

lar været: 9 Dage efterat Syphilisationen var paabegyndt bemærkede hun,

it Smerterne i Benene ei vare saa stærke, som da hun blev indlagt i

Hospitalet, 13 Dage efter første Inoculation fandtes Tubercula mucosa

Daa Palatum at udvide sig mere fortil, og 2 Dage senere begyndte de

it svinde paa den bagre Deel af Palatum. 30 Dage efter første Inocu-

[ation begyndte nye Tuberkler at udvikles i Nakken, saaledes at den tid-

ligere værende Halvcirkel af Tuberkler blev forvandlet til en heel Cirkel,

Dg til samme Tid, som denne forøgede Udvikling her fandt Sted, begyndte

Tubercula mucosa paa Palatum at træde mere og mere tilbage; de vare

ildeles forsvundne efter 44 Dages Forløb. Efter 57 Dage vare Saarene

paa Læggene fuldkommen tilhelede. 76 Dage efter Syphilisationens Be-

gyndelse klagede hun over Dolores osteocopi i begge Claviculæ og Over-

arme, der tiltoge om Aftenen og vedvarede til henad næste Dags For-

middag; 127 Dage efter første Inoculation ophørte igjen Dolores osteocopi,

og efter 133 Dage viste der sig Spor af Psoriasis i begge Yolæ manuum,

som efter et Par Maaneders Forløb ganske forsvandt.

Ånden Observation.

Tuberculøs, serpiginøs Syphilide — 3 Gange forhen behandlet i Hospitalet med

Mercur, Syphilisation, Helbredelse.

Maren Severine Nilsdatter
,
fra Asker, 1 5 Aar gammel, meget maver

og af et sygeligt, blegt Udseende, indkom den 22de Februar 1853 i Hos-

pitalet. Paa den nederste Trediedeel af venstre Laar, saavel paa den

indvendige, som paa den forreste Side, og paa den indvendige Side af

venstre Knæe sees paa en rød, inflammeret Hud tvende Saarflader, hver

af flere Tommers Diameter, med buede Rande, en ujevn, af flere Fordyb-

ninger og Forhøininger bestaaende Bund, og belagte med grøn, seig,

sietudseende Materie. Af Randenes og Bundens Beskaffenhed kan man
see, at disse Saarflader ere dannede af flere (4—5) mindre Saar. Efter
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hendes Forklaring begyndte Sygdommen for et Aar siden noget over

Midten af Laaret med smaa Bylder, der aabnede sig og dannede smaa
Saar, der fløde sammen med andre, der udviklede sig i Nærheden; de

tilhelede efter nogen Tid, medens nye lignende Bylder og Saar dannede

sig i Omkredsen. Paa denne Maade har Sygdommen udbredt sig ovenfra

nedad. I Nærheden af de 2de store Saarflader sees enkeltstaaende, mindre

Saar, af omtrent 1 Tommes Diameter, runde, med temmelig skarpt afskaarne

Rande og med guulgrønt Secret. Paa den øverste og indvendige Side af

Laaret sees en Arflade af flere Tommers Udstrækning efter en den nær-

værende lignende Affection for 2 Aar siden, som i Forløbet af omtrent

Vs Aar udviklede sig og tilhelede uden Kunstens Mellemkomst. Paa den

midterste Deel af Ryggen, paa den nederste Deel af venstre Nates og
over venstre Trochanter major, ligesom paa venstre Anticrus sees ligele-

des store Ar af indtil en Haandflades Størrelse. Alle disse store Ar ere

af lignende Udseende, de ere hvide, mere eller mindre rynkede og ujevne;

de bestaae af Fordybninger, der ere skilte ved tykke, røde Trabeculæ,

der forgrene sig i alle Retninger. Følsomheden paa disse Ar blev un-

dersøgt, den fandtes snart at mangle, eller dog at være meget formindsket

paa de røde Trabeculæ, snart var den her normal, medens den manglede

paa de hvide Partier af Arfladen.

Ifølge Hospitalets Journaler sees hun at være behandlet 3 Gange
tilforn paa denne Afdeling, nemlig 1ste Gang i 1844 fra 21de Mai til

7de Juli for Roseola syplnlitica og Exulcerationer i Halsen. Hun fik

dengang Calomel og brugte idethele 18 Gran, Til samme Tid led hen-

des Moder af constitutionel Syphilis i høi Grad og blev behandlet her

paa Hospitalet med Mercur. 2den Gang blev hun behandlet fra 23de

September 1844 til 18de Januar 1845. Der viste sig dengang et papu-

løst Exanthem i større og mindre serpiginøse Flader og Halsaffection.

Flun benyttede fortyndet Liqvor Bellosti og Decoctum Sarsaparillæ. 3 die

Gang var hun under Behandling fra 29de Juli 1845 til 7de October s.

A. ligeledes for en Lichen syphiliticus, Rødhed og Exsudater i Hal-

sen, og benyttede en Cura Dzondi. Siden den Tid har der endnu

været et Par Udbrud, der ere forsvundne af sig selv. Det nærværende

Udbrud, der begyndte for 1 Aar siden, maa saavel efter de enkelte Saars

Form, som efter deres Stilling til hverandre, efter deres Udbredning og

efter Antecedentia ansees for sildige syphilitiske Tuberkler, Lupus serpigi-

nosus syphiliticus, Radesyge, Theria.

IFun har af og til i den senere Tid havt cardialgiske Smerter, men
god Appetit og god Søvn. Menses have endnu ei viist sig.

25
/2 53. 2 Inoculationer til høire Arm fra U—4 (Materie,

der er gaaen fra U— 3 gjennem 2de med constitutionel Syphilis og der-

efter ført tilbage) paa venstre Arm 2 Inoculationer med Materie
fra Stockholm af en 14 Dage gammel, indureret Chanker.

26
/2 53. Inoculationerne paa venstre Arm have dannet tydelige

Pustler med svag Areola; paa høire Arm er der aborterende Pustler.
,,

2% 53. Inoculation til venstre Arm fra B—2 (Erik Gulbrand-

sen) Nr. 201, der var inoculeret fra H— 2, hos hvem de artificielle Chankre,

den 4de Dag efterat de vare satte, vare destruerede med Pasta viennensis

;

desuagtet gave Saarene, efterat Brandskorpen var affalden, inoculabelMa-
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terie). 2 Inoculationer til høire Arm fra U— 4, fra høire Laar,

de Saar, der vare satte den
18

/s 58.

% 53. Sidste Inocnlation paa høire Arm har slaaet an. Inocu-
lation til høire Arm med nylig ankommen Materie fra Stockholm.

4
4 53. Inoculationerne paa høire Arm med Materien fra Stock-

holm have slaaet an (samme Materie, der ei har slaaet an hos U—3 og U—4).
64 53. De første Inoculationer paa venstre Arm ere nu af 2'"

Diameter og have forøvrigt alle Charakterer for det syphilitiske Saar. 2

Inoculationer fra disse til samme Arm.
Vi 53. Inoculation til venstre Laar fra U— 3.

% 53. Inoculationen til venstre Laar slaaer ikke an. 2 Inocula-
tioner til samme Laar fra U—4 (Saarene paa begge Laar).

ia4 53. 2 Inoculationer til venstre Laar fra de sidste sam-

mesteds.
16A 53. De sidste Inoculationer paa venstre Arm have fremkaldt

meget store Saar med stærk Rødhed i Omkredsen. De den 9de satte

Inoculationer paa venstre Laar have dannet charakteristiske Saar, og der

er stærk Rødhed i hele det Partie, der har været bedækket af Olasset.
,94 53. Inoculation paa venstre Laar med Materie igaar

ankommen fra Stockholm.
2% 53. Inoculation til venstre Laar fra O— 2.
214 53. Inoculation til venstre Laar fra de den 15de satte

Inoculationer til samme Laar, der have dannet charakteristiske Saar.
23

/4 53. Den med Materie fra Stockholm den 19de foretagne In-

oculation har ikke slaaet an. Paa venstre Knæe, i Regionen af den syge-

lige Infiltration, hvor endnu intet Saar har existeret, har der igaar viist

sig en Pustel, som allerede er brusten og har dannet et rundt, superficielt

Saar med fleskagtig Bund. Inoculation fra dette til høire Laar.
244 53. Inoculation til høire Arm fra de gamle, serpiginøse

Saar paa venstre Laar, og Inoculation til venstre Arm fra nylig opbrudte

Saar i Nærheden af de gamle. Den den 20de foretagne Inoculation fra

G— 2 (fra et Saar cauteriseret med Wienerpasta) har ei slaaet an.
264 53. Feberbevægelser siden igaar, med temmelig freqvent, noget

fuld Puls, urolig Søvn, Mangel paa Appetit. Inoculationen til begge Arme
har vel slaaet an, men tilsyneladende ere de her dannede Pustler i Be-
greb med at abortere. De den 23de foretagne Inoculationer til høire

Laar, som den følgende Dag syntes at ville slaae an, ere nu fuldkommen
aborterede. De tidligere til Armene foretagne Inoculationer have alle paa
venstre Arm dannet meget store Saar af indtil 5'" Diameter med eleveret

Bund, de ere uden Cruster og meget stærkt secernerende
;
paa høire Arm

ere de mindre udviklede, men tildeels bedækkede med Cruster. De ældre

Inoculationer paa venstre Laar ere udviklede som de paa Armene, men
ikke eleverede.

21
/3 53. Igaar Eftermiddag indfandt der sig stærk Hovedpine med

Qvalme og flere Gange Brækning, Puls 130.

D. Julapium salinum.

D. Clysma evacuans.

Idag er Feberen aftagen, men paa venstre Arm harder imellem og
omkring Inoculationssaarene indfundet sig en erysipelatøs Rødhed og Svulst.
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D. Ungventum argenti nitrici til Indgnidning paa de erysipelatøse

Steder.

Inoculation til venstre Laar fra de den 21de satte Saar
sammesteds.

29
/3 53. Erysipelas har i de sidste Dage strukket sig længer nedad,

Feberen vedvarer, dog i mindre Grad, Pulsen er mindre freqvent og hun
har inat sovet noget.

Hun fortsætter med Inunctionen af Ungventum argenti nitrici.
3% 53. Erysipelas strækker sig nedad Forarmen, men Feberen er

ikke stærk. Hun havde igaar 4 Afføringer, fortsætter Inunctionerne.

Den sidste Inoculation har fremkaldt meget smaa Pustler med
høist ubetydelig Rødhed i Omkredsen. De gamle Inoculationer have deres

charakteristiske Udseende.
31
/3 53. Der indfandt sig igaar 3 Gange Næseblødning.

D. Elixir acidum.
3A 53. Feberen fuldkommen ophørt, Erysipelas udbreder sig ikke

mere, Tungen reen, Afføringen ordentlig, Søvnen god.
4
/4 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fraN—2 (høire Arm)

og 2 Inoculationer til venstre Arm fra hendes egne sidste Saar paa

samme Arm.
d/
4 53. De sidste Inoculationer til* venstre Arm ere aborterede.

6
/4 53. Inoculationerne paa Laarene fra N—-2 have slaaet an,

Inoculation til høire Laar fra U— 3 og fra U— 4.

% 53. Inoculationerne fra U— 3 have dannet tydelige Pustler, de

fra U—4 synes at ville abortere. — De sidste Inoculationer paa venstre

Laar, der under det begyndende erysipelatøse Udbrud lode til at ville

slaae an, gik igjen tilbage og vise sig fremdeles tørre.
9U 53. Inoculationerne fra U— 4 have aborteret.
1
^4 53. 2 Inoculationer til høire La ar fra de sidstesammesteds.

12
/

4

53. Inoculationerne fra igaar have allerede dannet tydelige

Pustler.
l6
/i 53. 2 Inoculationer til venstre Laar fra de, der ere satte

den 4de paa samme Laar; 3 Inoculationer til høire Laar fra de

sidste sammesteds.
l1
/4 53. Inoculationerne fra igaar slaae an.

22A 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds.
23
/4 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt store Pustler,

hvoraf nogle allerede ere brustne.
21

/4 53. 3 Inoculationer til høire Laar fra L— 2.
28
/4 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds.
2% 53. Saavel Inoculationerne den 27de fra L— 2, som de igaar

satte, have slaaet an. Patientens Almeenbefindende er særdeles godt, og

hun erklærer, at hun befinder sig langt bedre, end da de syphilitiske Saar,

hvorfor hun indlagdes i Hospitalet, begyndte at bryde frem.
l

5 53. 5 Inoculationer til hoire L aar med Materie fra H— 1,

som er gaaet gjennem 2 Individer.
4
/.i 53. Inoculationerne fra H— 1 have slaaet an, men synes kun
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at have liden Intensitet. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de

sidste sammesteds.
54 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt smaa Pustler.
64 53. 3 Inoculationer til høire Laar fra H— 3.

Vs 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt smaa Pustler. 5

Inoculationer til høire Laar fra B—-3.

84 53. Inoculationerne fra B— 3 have kun fremkaldt Rødhed,
ingen tydelige Pustler.

9
/a 53. 5 Inoculationer til høire Laar fra A— 1, (Materien

tagen fra U— 15), og 5 Inoculationer til hvert Laar fra U— 14.
i34 53. Alle de i den sidste Uge satte Inoculationer trænge ikke

i Dybden. De fremkomne Pustler indeholde ikke saa meget Pus, at det

kan overføres til andre Patienter.
14
/& 53. 5 Inoculationer til hvert Laar fra N— 1.

174 53. 2 Inoculationer til hver Arm og 2 til hvert Laar
med Materie fra Turin.

194 53. Inoculationerne paa Laarene med Materien fra Turin havde

igaar fremkaldt smaa Pustler, der idag vise sig aborterende.
204 53. 5 Inoculationer til hvert Laar fra nogle af de ældre

Inoculationer sammesteds, der endnu ere bedækkede med Cruster, hvor-

under Materie.
234 53. Den Rest, der endnu er tilbage efter det store Saar over

den indvendige Flade af venstre Knæe, og som nu er omgivet med Ar-
masse, vil ikke tilhele.

Det bestryges med syphilitisk Materie.
264 53. Saaret bestryges daglig med syphilitisk Materie.
24 53. Ved Bestrygningen med den syphilitiske Materie blev Saa-

ret i de første Dage mindre, men blev igjen staaende nogen Tid uforan-

dret, hvorfor det bedækkedes med en Ungventum cerussæ, hvorefter det

qu er tilhelet. — Hun befinder sig særdeles vel, Og erklærer med Be-

stemthed, at hun ei kan erindre, nogensinde at have befundet sig saa vel

som nu. Hun er under sit Ophold paa Hospitalet bleven fyldig, og har

et friskt Udseende.

Endnu snarere end hos nogen af de foregaaende Syge tabte den

syphilitiske Materie sin Virksomhed hos denne Patient, og det var ikke

den først inoculerede Materie, der vedligeholdt sig længst. Saaledes sees

indog den første Inoculation fra U—4 at have givet negativt Resultat,

skjønt den hos U—4 selv endnu vedligeholdt sig i 3 Led, og hidrørte

ra den Materie, der var gaaen igjennem 2de Individer med constitutionel

Syphilis, og som øiensynlig hos U—4 fremkaldte en stærkere Virkning,

ind det i længere Tid med anden Matrrie var lykkedes at frembringe.

Den anden Inoculation har kun slaaet an eengang, og er formodentlig ei

ørt længer, fordi de dannede Saar have været altfor ubetydelige til deraf

it tage Materie. Til den 3die Inoculation, hvorefter det slog an i 3 Led,

oges Materie fra den samme Række, som ved den første Inoculation gav
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denne Patient, inocnleredes den 6te April, hun var altsaa dengang syphi-

liseret omtrent 6 Uger, Materien toges fra U— 3, som dengang var sy-

philiseret henimod 5 Maaneder, desuagtet vedligeholdt Materien sig i 6

Led, medens Materie fra U— 4, inoculeret samme Dag og paa samme

Extremitet, gav negativt Resultat.

Der foretoges kort efterat Sypliilisationen var paabegyndt, Inocu-

lation med Materie fra Stockholm, der slog an, medens den hos de Øvrige,

som allerede i længere Tid vare syphiliserede, gav fuldkommen negativt

Resultat. 12 Dage gammel, indtørret Materie fra Turin har ei slaaet an.

Inoculation fra de tertiære Saar slog an paa et enkelt Sted, men

det derved fremkaldte Saar gav ikke inoculabel Materie.

Inoculation med Materie fra en Chanker, der 4de Dag var caute-

riseret med Pasta viennensis, gav positivt Resultat, og med Materie fra

den hermed hos B—2 dannede Chanker inoculeredes denne Patient (U

—

15), Materien slog an, hvorimod Materie fra G— 2, der ligeledes var in-

oculeret fra B— 2 med positivt Resultat, og Chankeren destrueret med

Pasta viennensis, ei slog an.

Da hun var syphiliseret et Par Maaneder, forsøgtes gjentagne Gange

Inoculation med Materie, der var tagen - enten fra hende selv eller fra en

af de øvrige Syphiliserede, og derefter passeret een eller tvende med con-

stitutionel Syphilis, men Virkningen var ei stærkere, end ved directe Inocu-

lation fra en af de Syphiliserede.

I de første 2 Maaneder blev i Almindelighed foretaget 4 Inocu-

lationer hver 6te Dag, senere foretoges hver 3 die, hver 2den eller hver

Dag 6, 8 indtil 10 Inoculationer.

Der er i det Hele hos denne Patient anbragt 124 Inoculationer

i 27 Seancer; 33 have havt et fuldkommen negativt Resultat og mange

have været aborterende.

Da noget over 2 Maaneder vare forløbne, fremkaldte Inoculatio-

nerne ikke længer i Dybden gaaende Chankre, de smaa Pustler, der brød

frem, indeholdt ei saameget Pus, at det kunde føres videre.

Hos denne Patient er ligesom hos den første Behandlingen gjen-

nemført alene med Materie, der hidrørte fra den hos Nils Henriksen væ-

rende Chanker, der var hjembragt fra England, thi de Par Inoculationer,

der vare gjorte med den fra Stockholm komne Materie, kunne ikke komme

i Betragtning for Immuniteten.

30 Dage efter første Inoculation indfandt sig stærk Feber i For-

bindelse med en Erysipelas ambulans, der udviklede sig fra en af de

artificielle Chankre paa Armene. Den vedvarede i 7 Dage under temmelig

foruroligende Symptomer. Efter denne Tid fortsattes igjen Syphilisationen.
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De Inoculationer, der vare satte kort forinden Erysipelas udbrod, og som

syntes at ville slaae an, traadte ig.jen tilbage.

Efter omtrent 6 Ugers Forløb gik det raskt fremad med Tilhelingen

af de tertiære Saar, og 2 Maaneder efter Syphilisationens Begyndelse var

lendes Almeenbefindende bedre, end forend Udbrudet af Saarene. Efter

3 Maaneders Behandling, da Immunitet idetmindste for den Materie, som

eg kunde tilveiebringe, var opnaaet, var der kun et Saar af 3'" Diameter

ilbage. Hun er nu saa frisk, at hun paa det Bestemteste erklærer, aldrig

logensinde at have befundet sig saa rask, som nu, hendes Udseende er

sundt, og hun er bleven fed under sit Ophold paa Hospitalet. Det sidste

ille Saar er tilhelet.

Det kan for denne Patients Vedkommende siges, at hun et Par

jrange har, efter al Rimelighed, havt Recidiver, der uden Behandling ere

svundne, og denne Bemærkning vil jeg ikke bestride; men hvad der heller

kke kan bestrides er, at hun ved Syphilisationen blev immun, og at hen-

les Almeenbefindende bedredes. Hun har flere Gange, og sidst for et Par

Maaneder siden, indstillet sig for mig, hendes Udseende er saaledes forbe-

Iret, at jeg ikke kjendte hende igjen, og der er intet Spor af Saarene.

Tredie Observation.

"idlige eonstitutionelle Tilfælde, ikke forhen behandlet uden for blennorhagiske

Affektioner. Syphilisation. Helbredelse.

Karen Dorthea Olsdatter
,
Puella publica, 20 Aar gammel, indkom

Hospitalet den 21de Februar 1853. Der viser sig i Panden, paa Bry-

stet, Ryggen og den indvendige Flade af Laarene et rødplettet Exanthem
Roseola syphilitica), som træder stærkere frem i Kulden, og næsten for-

vinder i Varmen. Dette Exanthem har først for nogle Dage siden viist

ig efter nogen forudgaaen Kløen.

Hun har kun 2de Gange forud været behandlet i Hospitalet: Ifjor

ra 17de Marts til 12te Juni for Urethrit og Leucorrhoea tilligemed Ver-

ucæ paa den indvendige Flade af Labia majora, og 2den Gang fra 22de

jlranuar til 14de Februar d. A. for Urethrit. Hun vil aldeles ikke vide

i, at der har været primære Saar; dog findes paa venstre Side af In-

roitus vaginæ et Sted, der har Lighed med et Ar.

Menstruationen regelmæssig.
2% 53. Der er i de sidste Dage fremkommen en Mængde smaa

fubercula mucosa paa den indre Flade af Labia majora.

2 Inoculationer til venstre Laar fra U—4, og til høire

l*aar fra B— 2.

Vs 53. Inoculation til høire Laar med Materie fra Stockholm, og

inoculation til venstre Laar fra Tubercula mucosa hos hende selv.
2
/s 53. Inoculationen fra Tubercula mucosa har ikke slaaet an.

3*
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% 53. Inoculation til hoire Laar fra U— 15s venstre Arm.
4A 53. Inoculation til hoire Laar fra U— 4, de næstsidste

Inoculationer. Inoculationen med Materien fra Stockholm har ikke slaaet an.

Vs 53. De fra U— 15 den % og fra U— 4 den
44 og

2% foretagne

Inoculationer have slaaet an. 2 Inoculationer til venstre Laar fra

de sidste sammesteds.
% 53. De forste Saar paa venstre Laar have nu et charakteristisk

Udseende, de ere runde, have afskaarne Rande, og de ere bedækkede med
pyogenetisk Membran. De sidste Inoculationer paa venstre Laar slaae an.

10
/3 53. 2 Inoculationer til hoire Laar fra B—2 (fra det

Saar, som har været* cauteriseret med Wienerpasta, og som for 8 Dage
siden gav positivt Resultat.

13A 53. Inoculationerne fra B— 2 have ikke slaaet an.

2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
14A 53. Tubercula mucosa paa de forhen anførte Steder udvikle

sig mere og mere.
18A 53. 2 Inoculationer til hvertLaar fra de sidste sam-

mesteds. i

2,A 53. I venstre Mundvig og paa den indvendige Flade af overste

Læbe viser sig en Ulceration, paa begge Crura palati er der Exsudater,

og hun har Smerter ved Synkningen.
23A 53. Der yttrer sig idag Feberbevægelser, Puls 112, urolig

Søvn, noget belagt Tunge, Mangel *paa Appetit.

D. Solut. ammonii muriatici.

D. Infusum sennæ compositum.
23A 53. Ingen Afføring efter Infusum sennæ, hvorfor hun igaar

Aftes fik et Clysma med god Virkning. Feberen er idag mindre stærk,

hun har inat havt 4 Timers Søvn, Menstruationen er indtraadt.
24A 53. Feberen er ophørt, hun seponerer Solut. ammon. muriatici.

2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammeste ds.
3% 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra de sidste Ino-

culationer paa Laarene.
Alle tidligere Saar have et charakteristisk syphilitisk Udseende.

% 53. Antallet af Tubercula mucosa paa hoire Labium majus er

8, paa venstre 11. Efter de sidste Inoculationer paa Armene er der smaa,

men charakteristiske Saar, omgivne af svag Areola, herfra 2 Inocula-
tioner til hver Arm, og 2 Inoculationer til hvert Laar fra de
sidste sammesteds.

°U 53. Der er udbrudt et papulosqvamost Exanthem, fornemmelig i

begge Tindinger.

2 Inoculationer til venstre Arm fra U—4 (Me, der den
2
4

ere satte fra N.— 2).

% 53. Der er 7 Tubercula mucosa paa hoire, 11 paa venstre Side.

Der er en liden Pustel efter den ene af de Inoculationer, der igaar o

blev sat fra U— 4. La

% 53. Der er 5 Tubercula mucosa paa hoire og 10 paa venstre

Side. Halsaffectionen, Saaret paa Læben og Exanthemet er uforandret. La

94 53. Der er 4 Tubercula mucosa paa hoire og 6 paa venstre Side.
nU 53. Roseola viser sig paa flere Steder desqvamerende, paa
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høire Side af Halsen sees en Ulceration af langagtig Form. Inoculationerne

fra U—4, satte den 5te, have ikke slaaet an, den lille Pustel, der først

var dannet, har aborteret. Efter sidste Inoculation paa høire Arm er der

Saar af lVP" Diameter, ikke meget dybe, og lidet secernerende, herfra
2 Ino cnlationer til samme Arm. Nogle af Inoculationerne paa
Laarene have antaget en phagedænisk Charakteer.

D. Cataplasma emolliens.
124 53. Saarene have efter Cataplasmet antaget et bedre Udseende.

2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds. De sidste

Inoculationer paa høire Arm have slaaet an.
18A 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

sammesteds. Efter sidste Inoculation paa høire Arm meget smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. 2 Inoculationer
til venstre Arm fra U—4s venstre Laar (Materien ført til U—

4

den 16de fra N—2).
20A 53. De sidste Inoculationer paa høire Arm have ikke slaaet

m, de paa venstre Arm fra U—4 have fremkaldt smaa Pustler. Inocu-

lationerne paa Laarene have slaaet an. Paa høire Labium minus har der

dannet sig en Ulceration.
2,A 53. 3 Inoculationer til høire Arm fra U—-14.
234 53. 3 Inoculationer til venstre Arm fra U— 15.
24A 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

sammesteds. 2 Inoculationer til venstre Arm fra de der den

18de og 2 til høire Arm fra de den 21de der anbragte Inoculationer,

Dg endelig 4 Inoculationer til høire Arm fra U— 15. Inoculatio-

aerne fra igaar paa venstre Arm fra U— 15 have allerede dannet Pustler.
25A 53. Inoculationerne fra igaar have slaaet an. 2 Inocula-

tioner til venstre Arm fra L—2s høire Laar.
26A 53. Inoculationerne fra L—2 have slaaet an.
27A 53. 3 Inoculationer til venstre Laar fra L— 2.
29A 53. De sidste Inoculationer fra L—2 have kun fremkaldt liden

Virkning. 3 Inoculationer til venste Arm fra G—6 (senere H— 1)

som igjen er inoculeret fra L— 2.

Antallet af Tubercula mucosa det samme som forhen. Nye Tu-
berkler fremkomme ved Anus.

30A 53. 5 Inoculationer til hver Arm fra U— 15.

Vs 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt Pustler, der næ-

sten ikke have Spor af Areola.
24 53. 5 Inoculationer til høire Laar fra H—3; 5 Ino-

culationer til venstre Laar fra H— 1 (hos hvem Saarene ere efter

Inoculation fra Tubercula mucosa hos ham selv).
4A 53. Inoculationerne fra H— 1 og H—3 til begge Laar abortere.

5 Inoculationer til venstre Laar fra N— ls sidste Inoculation paa
høire Laar. 5 Inoculationer til høire Laar fra N— ls venstre

Laar, (Inoculationen kommen fra H— 1, som igjen er inoculeret fra L—2).

% 53. Efter sidste Inoculation 3 Pustler paa venstre, 4 paa høire

|Laar. 5 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds.
% 53. Inoculationerne paa venstre Arm abortere, paa høire Arm

er der smaa Pustler.



% 53. 5 Ino c ulationer til venstre Laar fra A— 1.
134 53. Inoculationerne til høire Arm fra 5te have aborteret. De

sidste Inocnlationer slaae an.
13
/a 53. 5 Inoculationer til hvert Laar fra N^l.
u
/& 53. 5 Inocnlationer til hvert Laar fra de den 9de til

venstre Laar satte Inoculationer.
17
/s 53. Inocul. med 4 forskjellige Slags Pus fra Turin.

2% 53. 5 Inoculationer til hvert Laar fra U— 15. Efter

Inoculationen med Materien fra Turin ingen Virkning. Der sees nu kun

stærk Rødhed i Halsen. Paa den indre Flade af venstre Labium majus

6 meget flade Tubercula mucosa, og de senere ved Anus fremkomne ere

meget fladere end ved sidste Undersøgelse.
nU 53. 5 Inoculationer til venstre Laar fra U— 15.
22
/o 53. Inoculationerne fra igaar have ikke slaaet an. Den sam-

me Materie har slaaet an hos U-— 15 selv.
2
Vs 53. Der er blot 4 Tubercula mucosa tilbage paa venstre Side.

4
/e 53. Tubercula mucosa ved Anus ganske forsvundne; der er

endnu ubetydelige Spor af dem paa venstre Labium majus. I Halsen viser

der sig endnu paa høire Tonsille nogen Rødhed, Excoriation og Exsudater.
17
/e 53. Der udvikler sig en Betændelse i Øiet, der endnu er ind-

skrænket til Conjunctiva.

53. Der udviklede sig, en Irit, som blev behandlet med Blod-

udtømmelser, Inddryppen af Atropin; indvendig Oleum terebinthinæ og
Pulvis Doveri.

18A 53. Alle Tilfælde ved Genitalia hævede. Det Eneste, som nu
er tilbage, er begrændsede, graahvide Flader paa høire Tonsille og Grus

anterius veli palati.

D. Liqvor Bellosti til Penslen.
2l
/s 53. Hendes Almeenbefindende meget godt. Udskrives helbredet.

Hun indkom atter i Hospitalet d. 'Vis 53. Ved Commissura infe-

rior labiorum sees en liden Excoration af et Par Liniers Udstrækning.

Fra Vagina er der et høist ubetydeligt Udflod af Sliim.

Paa Randen af Labia majora sees enkelte prominerende Steder,

der hvor Tubercula mucosa tidligere have havt deres Sæde.

D. Injectiones aqvæ calcis.
10
/is 53. Excoriationen er tilhelet uden at have været underkastet

nogen Behandling. Hun har efter Syphilisationen befundet sig vel og

hendes Udseende er friskt og sundt.

Udskrives helbredet.
24
/io 53. Paa den indvendige Flade af Labium minus dextrum sees

en ganske liden Excoriation, omtrent l'" i Diameter, af uregelmæssig Form.
3V12 53 Excoriationen paa Labium minus dextrum er fuldkommen

tilhelet uden at have været underkastet nogen Behandling.

Udskrives helbredet.

Denne Syge blev først inoculeret med Materie fra U— 4, som den-

gang havde været syphiliseret i 4 Maaneder. Materien fremkaldte vel i



Begyndelsen charakteristiske Saar, men ingen ualmindelig stærk Virkning,

det var derfor uventet, da enkelte af de paa Laarene udviklede Saar

antoge en phagedænisk Charakteer. Men endnu, medens Phagedænismen

var i Fremgang, fortsatte jeg Inoculationerne, og saae derefter kun gun-

stig Virkning paa Saarene. Med Materien fra de phagedæniske Saar in-

oculerede jeg til N— 1, hos hvem der kun fremkaldtes almindelige Chankre.

Til samme Tid som de phagedæniske Chankre udviklede sig, var den

Syges Almeenbefindende særdeles godt, det var ikke muligt at finde nogen

Aarsag til at Saarene antoge denne Charakteer.

Efterat den fra U—4 først indbragte Materie var udslukket, viste

al øvrig Materie liden Virkning. Det er ikke usandsynligt, at Syphilisa-

tionen hos denne Syge for endeel er befordret gjennem den Phagedænisme,

der i nogen Tid viste sig i Saarene.

Den fra Stockholm modtagne Materie viste ingen Virkning hos

denne Patient; den jeg ved Sperino havde modtaget fra Turin, var hos

denne Syge som hos de øvrige, til hvem den blev inoculeret, aldeles uvirksom.

Der forsøgtes Inoculation med Materie fra Pustler, der vare frem-

jkomne ved Inoculation fra Tubercula mucosa hos H— 1, A. Hansen
,
hvis

Sygehistorie senere skal blive given, men denne Inoculation var uden

Resultat.

Hun har i det Hele faaet 175 Inoculationer, hvoraf 42 have abor-

teret. Det varede ikke længer end henimod 3 Maaneder, forinden der var

Immunitet, og det er det samme Tilfælde med denne Syge som med de

Iforegaaende, at den Materie, der har slaaet an, nedstammer fra en og

samme Kilde, den engelske Chanker hos Nils Henriksen.

Der viste sig ikke, som hos de fleste af de foregaaende, en Aftagen

af de syphilitiske Symptomer allerede i den første Tid af Behandlingen,

tvertimod efter 14 Dages Forløb begyndte Tubercula mucosa at udvikle

sig mere, og efter 21 Dage angrebes flere Partier af Mundhulhedens

Sliimmembran. Først henved 5 Uger efter Curens Begyndelse forekom

det mig, at Tubercula mucosa begyndte at aftage, og for med Bestemthed

at kunde dømme derom, talte jeg dem nøiagtig; men til samme Tid ud-

brød et papuløst Exanthem paa enkelte Steder af Legemet. I den nær-

mest paafølgende Tid aftog Antallet af Tubercula mucosa saa at sige

daglig, idet der til samme Tid viste sig nye Ulcerationer deels ved Genitalia,

deels i Halsen. 2 Maaneder efter Syphilisationens Begyndelse udviklede

sig nye Tubercula mucosa ved Anus, og først flere Uger senere gik de

aldeles tilbage.

Næsten en Maaned efterat hun var bleven immun indfandt sig en

Irit, som varede nogle Uger.

Det synes ganske klart, at Aarsagen til den langsomme Svinden
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af de syphilitiske Symptomer i dette Tilfælde har været en Følge af, at Ma-

terien har været for svag. Medens Inoculationerne sloge godt an, begyndte

Tubercula mucosa at svinde, men eftersom Virkningen blev svagere, bleve

de syphilitiske Symptomer staaende, og der kom endog nye til. Da hun

uden mit Vidende havde indtaget noget lodkali, tør jeg ikke sige hvilken

Andeel dette Middel kan have havt i den endelige Helbredelse, men vist

er det, at hun fremdeles er frisk, da det ei kan lægges Vægt paa, at hun

et Par Gange senere har været indlagt i Hospitalet for en liden Excora-

tion ved Genitalia*, hvorfra det ei har lykkedes at erholde noget Resultat

ved Inoculation, og som efter faae Dages Forløb er tilhelet under An-

vendelsen af kolde Omslag.

Det maa endnu anføres, at hun 3 Uger efter Curens Begyndelse

havde et Par Dage stærk Feber. Uagtet denne blev brudt, idet Menstrua-

tionen indfandt sig, er jeg dog, naar jeg sammenstiller Feberens Optræden

hos denne Syge, med den Feber, der hos flere af de andre har indfundet

sig, tilbøielig til at antage, at den har staaet i Forbindelse med Inocula-

tionen af det syphilitiske Virus.

Fjerde Observation.

Store sildige Tuberkler, Excrescentser og Saar paa forskjellige Steder af Lege-

met, Beenaffeotion
;

først behandlet med Kali hydroiod, dernæst med Inunctiones

mercuriales, helbredet — Recidiv — Cura Dzondi — helbredet — Recidiv —
Syphilisation — standset paa Grund af Mangel paa kraftig Materie — atter

Inunctiones mercuriales — kortvarende Bedring — Priessnitzke Bade — fornyet

Udbrud af Excrescentser lignende de tidligere — Syphilisation til Immunitet,

endnu Tuberkler og Saar — Kali hydroiodicum — Helbredelse.

Pigen Anne Helene Jonsdatter
,
24 Aar gammel, indkom i Rigshos-

pitalet den 10de Mai 1852. Paa flere Steder af Legemet, saasom paa

Underextremiteterne, Armene og Halsen sees ophøiede Knuder af en

Bønnes til en liden Hasselnøds Størrelse, deels bedækkede med en tynd,

bruunligblaa Hud, der har Udseendet af at ville bryde op, deels belagte

med Cruster. Paa høire Læg er der efter en saadan Knude opstaaet et

meget smertefuldt Saar af en Sølvtoskillings Størrelse, hvis Omkreds har

den samme bruunblaa Farve, Randene ere ophøiede, men ikke skarpt af-

skaarne; Bunden er fordybet, ujevn, bedækket med et guulgraat, skiden-

farvet Secret, der afsondres i rigelig Mængde. Der føles Svulst paa for-

skjellige Steder af Benene, nemlig paa den forreste Flade af Tibia, paa
den nederste Deel af høire Ulna, den øverste Deel af venstre Radius og
paa Issen. Skinnebenene ere ømfindtlige endog ved svagt Tryk. Paa
høire Labium majus og paa Nates findes et Par smaa Ulcerationer med
en ureen, fleskagtig Bund. Høire Glandula Cowperi er ophovnet, uden
at der kan udtrykkes noget Fluidum af den; fra Urethra er der rigeligt
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Udfiod af purulent Materie. Hist og her over det hele Legeme sees hvide,

^indsende Ar, hvis Omkreds danne Buer af større og mindre Cirkler,

jg er gjennemkrydset af ophøiede Linier. I Halsen sees Crus ant. veli

Dalatini paa begge Sider noget rødt, Stemmen er hæs.

Patienten har et sygeligt Udseende, er meget mat og chlorotisk;

mn klager over rlieumatiske Smerter i det hele Legeme.
Hun blev for 7 Uger siden undersøgt, og feilede da intet andet,

md Svulsten i den høire Glandula Cowperi, senere har hun bemærket
3aaret paa Labium majus, hvorefter de øvrige Phænomener efterhaanden

?re frembrudte. Primære syphilitiske Saar veed hun aldrig at have lidt

if. I en Alder af 8 Aar har hun været indlagt i Bratsbergs Amtssyge-
iuus for Condylomata totius fere corporis og en Exulceratio labii supe-

doris, og er da behandlet med Cura Dzondi. I Rigshospitalet er hun
gentagne Gange bleven behandlet for forskjellige blennorhagiske Affec-

ioner.

Hun blev nu behandlet med Kali hydroiodicum og Jernmidler,

ivorved Almeenbefindendet bedredes, men den syphilitiske Affection var

læsten uforandret, hvorfor der forordnedes hende Inunctiones ungv. nea-

lolitani. Efter 8 Inunctioner indtraadte stærk Salivation, da denne var

iphørt, og der endnu var betydelige Rester af den tuberculøse Syphilide,

ileve Inunctionerne repeterede; hun fik nu 23 forinden Salivationen ind-

fandt sig, og derefter igjen lodkali. Efter 5 Maaneders Ophold i Hospi-

talet blev hun udskreven helbredet.

En Maaned senere indkom hun atter i Hospitalet med lignende

uberculøse Productioner paa forskjellige Steder af Legemet, hvorfor der

iu forskreves hende en Cura Dzondi, som hun gjennemgik saavel frem

som tilbage, hvorefter Affectionen igjen i Begyndelsen af dette Aar var

orsvunden. Men det varede heller ikke dengang længe, forinden den

recidiverede, den samme Form udviklede sig paany, hvorfor jeg igjen

’orordnede hende lodkali, der dog ei formaaede at forbedre hendes Til-

stand, som tvertimod bestandig forværredes, idet det tuberculøse Exanthem
slog mere og mere ud, hvorfor jeg besluttede at seponere loden og forsøge

Syphilisation.

% 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra U—4 (Saar paa
renstre Laar sat den

2
/s 53) og 2 Inoculationer til venstre Laar

fra U— 4 (Saar paa høire Laar sat den
2A 53).

*% 53. Efter Inoculationerne igaar er der Pusteldannelse med
Areola.

laA 53. Inoculation til begge Laar fra de den 9de foretagne

Inoculationer.
l6A 53. Alle de den 9de satte Inoculationer have dannet store

charakteristiske Saar.
17A 53. De den 15de satte Inoculationer slaae an paa begge Laar.
_1/

3 53. Inoculation til begge Laar fra de den 15de sam-
mesteds satte.

Hun har i de sidste Dage lidt af rheumatiske-lignende Smerter paa
forskjellige Steder af Legemet; der viser sig bag venstre Øre tuberculøse

Dannelser og Ulcerationer i venstre Næsebor.
'Vs 53. De sidste Inoculationer paa begge Laar have dannet store
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Pustler, lignende vel udviklede Impetigopustler. De ere endnu fuldkom-

men ubeskadigede, paa deres Midte viser sig en liden, sort Cruste. De
tidligere Inoculationssaar ere allerede langt paa Vei til Tilheling. De
syphilitiske Phænomener forøvrigt skride Dag for Dag videre fremad.

Inoculation til venstre Laar fra U— 15 (sidste Inoculation

paa venstre Laar) Inoculation til høireLaar fraN—2 og til begge

Arme ligeledes fra N—2.
29
/3 53. Alle de den 26de satte Inoculationer have slaaet an,

nogle af Pustlerne ere allerede brustne; paa venstre Laar danner der

sig Pustler, lignende de, der ere beskrevne den 26 de.

Over en stor Deel af den behaarede Deel af Hovedet har der

udviklet sig Tubercula mucosa lignende, store Vegetationer, der ere be-

dækkede med et tykt, sqvamøst Lag, og ømfindtlige for Berørelse. De
rheumatiske Smerter, hvoraf hun led, og som fornemmelig vare udviklede

i Hovedet, ere i de sidste Dage igjen forsvundne.
3
Vs 53. Under de tuberculøse Udbredninger paa det høire Os

bregmatis er der dannet en Absces, der incideres. Almeenbefindendet

har i de sidste Dage lidt betydelig, hun har været mat, og manglet alde-

les Appetit og Søvn
;
næsten ingen Feber. Der forordnes hende Viin, og

et Morphinpulver om Aftenen.

Vi 53. Pustlerne efter Inoculationerne, satte den 26de Marts paa
venstre Laar, ere endnu ubeskadigede. Paa høire Laar ere de nylig brustne.

Inoculation til begge Laar fra de den 26de sammesteds satte.

Vi 53. Almeenbefindendet er meget bedre, og de locale Phæno-
mener begynde

,
at aftage. Tuberklerne paa den behaarede Deel af Ho-

vedet, i Panden og paa Ryggen begynde at svinde, og den Betændelse,

hvoraf de have været ledsagede, er mindre. — Efter Inoculationerne igaar

er der begyndende Pusteldannelse.

Vi 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste Inocu-

lationssaar sammesteds.

‘Vi 53. De sidste Inoculationer have paa venstre Laar slaaet an,

derimod ikke paa høire. — 2 Inoculationer til venstre Laar fra

de sidste sammesteds og til høire Laar fra de phagedæniske Saar paa

venstre Laar hos N— 2.

‘V* 53 Inoculationerne fra den 13de paa venstre Laar have slaaet

an, og som sædvanlig dannet umbilicale Pustler med en sort Cruste i Midten.

‘Vi 53. 2 Inoculationer til høire Arm fra U—4s høire

Laar (Materien den 16de ført fra N— 1 til U— 4).

‘Vi 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de den 13de

sammesteds satte.
2V

4 53. De sidste Inoculationer have slaaet an, Pustlerne ere

som sædvanlig ikke brustne. Inoculationerne, satte den 18de fra U— 4,

have slaaet an.
24A 53. 2 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds. i

tic

2
Vi 53. Hun klager over stærke Smerter i de gamle syphilitiske

Saar paa høire Læg, der er igjen Søvnløshed, Mangel paa Appetit, be-

lagt Tunge og Mathed. Ai

Efter de sidste I. paa Laarene ere Pustlerne endnu ikke brustne, !n

de ere af omtrent 4'" Diameter, fra disse: nye I. til begge Laar.
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26/
4 5 3. De den 24de paa høire Arm satte Inoculationer slaae an.

27
/4 53. 3 Inoculationer til venstre Laar fra L— 2.

29
/4 53. Nye Tuberkler ere fremkomne paa den forreste Deel af

Hovedet. 3 Inoculationer paa venstre Laar fra H— 1, som igjen

er bleven inoculeret fra L— 2.
4
/o 53. 2 af de den 29de fra H— 1 satte Inoculationer have slaaet

an, og som sædvanlig dannet Pustler, som endnu ikke ere brustne. Fra
disse 5 Inoculationer til samme Laar, og 5 Inoculationer til

liøire La ar fra de sidste sammesteds.
bU 53. Inoculationerne paa høire Laar have fremkaldt smaae Pust-

ler, paa venstre er der kun lidet Tegn til at de ville slaae an.

Va 53. Inoculationerne paa venstre Laar slaae ikke an.
9
/a 53. 5 Inoculationer til venstre Laar fra A— 1.

12
/a 53. De sidste Inoculationer slaae an.

14
/6 53. Spidsen af Næsen og venstre Ala svulmer mere og mere,

der har paa dette Sted i de sidste Par Dage udviklet sig en Kreds af

Tuberkler. De sidste Inoculationspustler gaae meget langsomt fremad.

Der er ikke længer nogen kraftig syphilitisk Materie at erholde, hvorfor det

bliver nødvendigt at seponere Syphilisationen.

D. Inunctiones mercuriales.
28
4 53. Salivation er indtraadt. Tilstanden forøvrigt næsten uforandret.

Seponat Inunctiones. (Hun har faaet 12 af 5/?)*
16

/e 53. Crusterne, saavel i Hovedet som paa de øvrige Steder af

Legemet, falde af, og hendes Tilstand bedres Dag for Dag.
24

/ 6 5 3. Der udvikler sig atter paa Ryggen, hvor Tuberklerne for

vare, store Saar, og paa Tungen viser sig en Ulceration.

Der forordnes hende Priessnitzke Bade.
3% 53. Der er Salivation tilstede, og Mistanke om, at hun har

udenfor Ordinationen benyttet Mercur.

Hun ophører med Badene.

% 53. Salivationen er ophørt og hun begynder igjen med Badene.

% 53. Der er en smertelig Svulst i høire Kind. Hun ophører

atter med Badene.

% 53. Hævelsen i Kindet, der udviklede sig i Begyndelsen af

forrige Maaned antog en phlegmonøs Charakteer, den udvidede sig ned

ad den høire Side af Halsen og svandt først efter gjentagne Incisioner, hvorved

en stor Mængde Pus udtømtes. Der udbryder nu igjen paa begge Laar
Excrescentser, af samme Beskaffenhed, som de, hvoraf hun tidligere har lidt.

u
/9 53. Paa forskjellige Steder af Legemet bryde disse Excrescent-

ser frem.

Da der nu var syphilitisk Materie at erholde, besluttede jeg at

gjentage Syphilisationen.

3 Inoculationer til hvert Laar fra K— 1, de sidste Inocula-

tioner paa Laarene.
15
/g 53. Efter Inoculationen igaar smaa Pustler omgivne af Areola.

17
/9 53. Efter Inoculationen paa høire Laar 3 Pustler med intens

Areola, paa venstre Laar kun 1 Pustel med ubetydelig Areola, herfra 3

Inoculationer til hvert Laar.
18
/a 53. Efter Inoculationen fra igaar kun ubetydelig Rødhed.
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2% 53. Efter de sidste Inoculationer er der kun paa venstre Laar
1 Pustel. Efter de første Inoculationer tiltage Pustlerne Dag for Dag i

Størrelse; fra disse 3 Inoculationer til hvert Laar.
Der udvikler sig atter paa den forreste Deel af Hovedet en større

Absces.
2V9 53. Efter de sidste Inoculationer er der kun ubetydelige Pustler.

3 Inoculationer til hvert Laar fra C— 1, Martin Larsen.
24
/g 58. Efter Inoculationerne fra igaar er der Pustler.

26
/g 53.. Hun klager over Smerter og Ømfindtlighed i begge Tibiæ

især i høire, og de ere tillige noget opsvulmede.
2% 53. Efter sidste Inoculationer smaa Pustler, omgivne af Areola,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2
V 9 53. Smerterne i Benene berøve hende Nattesøvnen.

D. Pulv. Doveri.
2% 53. Smaa Pustler efter de sidste Inoculationer, fra disse 3

Inoculationer til hvert Laar.
3% 53. Der er Pustler efter Inoculationerne igaar.

%o 53. De sidste Pustler have kun lidet udviklet sig; fra disse H
3 Inoculationer til hvert Laar.

&
/io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds, li

%o 53. Smaa Vesikler efter de sidste Inoculationer, herfra 3 In o- il

culationer til hvert Laar.
10
/io 53. Efter de sidste Inoculationer næsten aborterende Pustler, i

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
13
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar endnu ingen Virk-

ning, paa venstre Laar meget smaa Pustler, herfra 2 Inoculationer!
til samme Laar. 3 Inoculationer til hvert Laar fraA— 2, Carl

Johan Carlsen.
19

/i 0 53. Efter sidste Inoculationer fra A—2 er der kun meget smaa
Pustler paa en dyb rød Bund, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

22
/i 0 53. Efter sidste Inoculationer er der paa høire Laar ingen Virk-

ning, paa venstre 2 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
26
/io 53. Efter de sidste Inoculationer er der store, characteristiske

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2% o 53. 3 I n o culation er til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Hun klager fremdeles over Smerter i Tibiæ, der ere ømfindtlige

ved Berørelse.
2
/n 53. 3 Inoculationer tilhvertLaar fra de sidste samme-

steds, efter hvilke der fremdeles ere store Pustler omgiven med intens Areola.
&
/n 53. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer. 3 Inoculati oner

til hvert Laar fra de næstsidste, da der ei er Materie nok for ny I110 -

culation i de sidste Pustler.
8
/n 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar næsten aborterende

Pustler, paa venstre Laar vel udviklede Pustler, herfra 3Inoculationer
til hvert Laar.

n
/n 53. Efter sidste Inoculationer ingen Virkning, 3 Inoculatio-

ner til hvert Laar fra de næstsidste.
14
/n 53. Efter de sidste Inoculationer kun 1 Pustel paa hvert

Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
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n
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

20
/n 53. Efter sidste I. smaa Pustler, herfra 31. til hvert Laar.

2 Vn 53. Efter Inoculationerne fra den 17de er der nu vel udvik-

lede Pustler med Areola, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
2a
/u 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget store Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hver Arm. Der udvikler sig atter Tu-
berkler i Hovedet, i Issen har der dannet sig en Absces, som aabnes.

28
/n 53. Efter de sidste Inoculationer kun 1 aborterende Pustel

paa hoire Arm, paa venstre Arm 3 Pustler, herfra 3 I. til hver Arm.
V12 53. Efter sidste Inoculationer smaae Pustler, herfra 3 Inocu-

lationer til hver Arm.
V12 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm kun 1 liden

Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa hoire Arm
ingen Virkning; 3 Inoculationer til denne Arm fra K— 1, de sidste

Inoculationer paa hoire Laar.

Vi 2 53. Meget smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Ar-

mene, hvorfra ingen Materie kan erholdes til ny Inoculation. 3Inocula-
tioner til hver Arm fra C—2, Anders Hansen. Der forordnes hende

tillige 01. jecoris aselli.
10
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer er der ingen Virkning paa hoire

Arm, 2 store Pustler omgivne af Areola paa venstre Arm, herfra 3 Ino-
culationer til hver Arm.

14
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning.

1

Vi 2 53. 3 I. til hver Arm fra B— 2, Carl Johan Carlsen.
19

/i 2 53. Efter sidste Inoculation paa Armene, 2 Pustler omgivne

af Areola paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
22
/i 2 53. Efter de sidste Inoculationer meget smaae Pustler, herfra

B InociUationer til samme Arm.
23
/i 2 53. Excrescentserne paa Næsen, paa den ovre Læbe og paa

Ben hoire Arm holde sig omtrent paa samme Punkt, medens mindre Ex-
srescentser bryde frem deels paa den behaarede Deel af Hovedet, deels i

Panden.
3
Vi 2 53. Hun klager i den sidste Tid atter over stærke Smerter

l Læggene.
D. Pulv. Doveri gr/?.

— Morphii acet. gr., Ve.

— sacchari albi gr. x.

Mds. Et Pulver 3 Gange daglig.
3
/i 54. Hun foler sig meget afkræftet.

D. Vini rubri giv qvotidie.
12
/2 54. De paa Laarene værende Saar ere endnu uforandrede.

De forbindes med Ungv. neapolitanum.
19
/2 54. Der yttrer sig atter i den sidste Tid stærke Smerter i

Hovedet, som ikke holde sig til nogen bestemt Tid af Døgnet. Der er

f

jdvikling af nye Abscesser paa Baghovedet, som tildeels ere opbrudte

g afsondre en stinkende Materie. Vegetationerne paa Næsen ere i Aftagende.

Sep. Solut. Fowleri (det er forglemt at anføre, naar hun begyndte

med den, men hun benyttede den omtrent 6 Uger).

Det. Solut. Kali hydroiodici cochl. maj. t. p. d.
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2% 54. Smerterne i Hovedet ophørte, Saarenes Udseende er be-

tydelig forbedret.

% 54. I den sidste Tid begynde Vegetationerne paa Næsen at

formindskes, de Cruster, der bedække dem, falde af; Saarene i Hovedet
ere for en stor Deel tilhelede og Almeenbefindendet i hoi Grad forbedret.

’l'U 54. Der er inat indtraadt Febertilfælde, Pulsen 120, liden, der

er Qvalme.

Sep. Solut. Kali hydroiodici.

Det. Solut. Ammon. muriatici * •••\

cochl. maj. bihorio.

|4 54. Feberen igjen ophørt, der viser sig nogen Svulst i den

høire Submaxillarglandel.

Sep. Solut. ammonii muriatici.
5A 54. Den hurtige Tilbagegang, der viste sig i de hypertrophiske

Partier af Næsen og Overlæben, og den begyndende Bedring af Saarene

saavel paa Hovedet som paa Extremiteterne standsede igjen i den sidste

Tid, hun benyttede lodsolutionen, og de Rester, der vare tilstede, da bun
seponerede denne Medicin, existere fremdeles.

Det. Mercur. sublim, corros. gr Vi o m & v.

54. Hun føler Smerter i Halsen, og paa Overlæben viser sig

en liden Cruste.

Sep. Mercur. sublim, corros.

Det. Solut. Kali hydroiodici cochl. maj. t.p.d.
19
/r 54. De paa Overlæben dannede Cruster ere igjen affaldne.

29A 54. De hypertrophiske Partier paa Overlæben og Næsen ere

nu aftagne saaledes, at der kun paa et Par Steder ere ubetydelige Pro-

ductioner tilbage. Saarene saavel paa Hovedet som Extremiteterne ere

tilhelede. De Steder, som de have indtaget, ere bruunlig røde, og af samme
Farve ere flere af de Steder, hvor de artificielle Chankre have havt deres

Sæde
;
forøvrigt ere Arrene efter disse meget tydelige, men ikke forbundne

med Substantstab.
2A 54. Der er udbrudt et Acne lignende Exanthem i Ansigtet,

formodentlig som Følge af loden.
15
/s 54. Hun tager kun een Spiseskee om Dagen. Lige ved Ori-

ficium urethræ synes der at være en liden Excoriation.
18A 54. Det Acne lignende Exanthem i Ansigtet viser sig ikke længer.
19
/s 54. Den tvivlsomme Excoriation ved Urethra tilhelet.

23
/5 54. Der viser sig nu kun en liden constant Elevation paa

høire Ala nasi, forøvrigt kun Pletter og mørkt farvede Ar efter de tidligere

Tuberkler og Saar. — Hendes Almeenbefindende er godt.

Hos denne Patient blev Syphilisationen første Gang ei fortsat saa

længe, at der opstod Immunitet, det viste sig kun her ligesom hos de

øvrige, at den indbragte Materie efterhaanden tabte sin Virkning, men ny

Materie, om den end toges fra Syge, der i længere Tid havde været sy-

philiserede, frembragte igjen charakteristiske Chankre. Den først inoculerde

Materie fra U— 4, som dengang havde været syphiliseret i 4 Maaneder,
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edligeholdt sig kun gjennem 3 Led, eller den fremkaldte da saa liden

dirkning, at der ei kunde tages Materie til videre Inoculation, medens

faterie fra U— 15, der var overført fra U— 4, vedligeholdt sig gjennem 6 Led.

Materie, der var overført til L— 2, der led af constitutionel Syphi-

s, og hos denne Syge havde slaaet an, inoculeredes hos N— 1, den slog

er an, men fremkaldte ikke nogen stærkere Virkning end anden Materie,

i'ra L—2 overførtes den til IL— 1, der ligeledes led af constitutionel

lyphilis, den slog ogsaa an hos denne Patient, men da den fra ham før-

es tilbage til N— 1, sloge kun enkelte Inoculationer an, og i andet Led

borterede den ganske.

Næsten alle Pustler hos denne Patient bleve staaende hele, de

pnaaede en Størrelse af indtil 4"'
i Diameter, og de rumperede først

fter 5—6 Dages Forløb. Inoculation fra phagedæniske Chankre hos N
—2 fremkaldte hos denne Patient almindelige Chankre.

Der blev i hver Seance anbragt 4— 6 Cankre, kun eengaang blev

ler sat 10. I det Hele er der ved den første Syphilisation anbragt 67

chankre, hvoraf 8 have aborteret.

12 Dage efterat Syphilisationen var paabegyndt, udviklede sig nye

yphilitiske Tuberkler paa forskjellige Steder af Legemet; 20 Dage efter

ndfandt sig, under en bestandig tiltagende Udvikling af de constitutionelle

yphilitiske Phænomener, stærk Mathed, Mangel paa Appetit og Søvn,

len næsten ingen Feber. Denne Tistand varede 4—5 Dage. Efter 23

lages Behandling begyndte igjen de constitutionelle syphilitiske Phæno-

ciener at aftage. 50 Dage efter første Inoculation kom der et nyt Ud-

irud, og da Phænomenerne i de Par paafølgende Uger bestandig tiltoge,

il samme Tid som den inoculerede Materie, saavel hos denne Patient

om hos de øvrige, jeg havde under Behandling med Syphilisation, viste

Iden Virkning, og ny Materie ei var at erholde, saa besluttede jeg at

>phøre med Inoculationerne og atter forsøge Virkningen af Mercur.

Lfter Inunction af 5yj indfandt sig Salivation, og de syphilitiske Phæno-

nener begyndte at svinde med en overordentlig Hurtighed, men den ind-

raadte Bedring var denne Gang af ligesaa liden Varighed, som saa ofte forhen.

Allerede 8 Dage efterat Inoculationerne vare seponerede, begyndte

iye Tuberkler at bryde frem. Jeg forordnede hende da Priessnitzke Bade
;

sfterat hun i faa Dage havde benyttet disse, indfandt der sig Salivation,

øm kun i ringe Grad havde været tilstede under og umiddelbar efter

nunctionerne, og som allerede for flere Uger siden var ophørt. Til

amme Tid som Vandeuren blev benyttet for denne Syge, blev den ogsaa

mvendt for en Anden, der led af constitutionel Syphilis, og som i læn-

gere Tid forgjæves var behandlet saavel med forskjellige Mercurialia, som

ned en Mængde andre Midler, dog var der ikke i de sidste Maaneder
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forordnet Mercur. Denne Syge kom ligeledes i en meget voldsom Sali-

vation, saa det synes som det ikke kan være noget ualmindeligt, at denne

fremkaldes ved Vandeuren, naar Mercur tidligere har været anvendt.

Da der bestandig udviklede sig nye Tuberkler og Excrescentser,

besluttede jeg atter at forsøge Syphilisation, som jeg nu troede at kunne

gjennemføre, da frisk Materie stod til min Raadighed. Jeg indbragte

først Materie fra K— 1, 8de Led, Materien stammede fra U— 1, 5te Led.

Denne Materie viste meget liden Virksomhed, og den vedligeholdt sig kun

gjennem 2 Led. Saaledes forholdt det sig ogsaa med en senere Inocula-

tion fra K— 1. Hun er dernæst inoculeret fra M. Larsen
,

8de Led, alt-

saa med Materie, der er 22 Led fra dens Udspring hos H— 2, samme

Udspring som Materien fra K— 1, denne Materie holdt sig i 8 Led; der-

næst fra C. J. Carlsen 4de Led, altsaa med Materie, der i 28 Led stam-

mer fra H—2, denne Materie holdt sig længst, nemlig i 14 Led.

Det sees, at hun den hele Tid har faaet Materie fra et og samme

Udspring, noget som jeg under Syphilisationen ei havde været opmærk-

som paa, og som det er en Umulighed at vide, naar man ikke allerede

under Behandlingen opstiller sig graphiske Figurer.

Uagtet Materien har liavt samme Udspring, har den dog viist

meget forskj ellig Kraft; man kommer her til at opkaste det Spørgsmaal,

om den samme Materie, naar den samtidig overføres til flere Individer,

derved kan erholde en forskjellig Intensitet. Vi skulle see, om der ikke

i de følgende Observationer ere flere Facta, der kunne bidrage til at

oplyse denne Qvæstion.

Kun enkelte af de under denne sidste Syphilisation udviklede Pustler

opnaaede nogen betydeligere Størrelse, saaledes som ved den første Sy-
\

pliilisation
;
den omgivende Areola havde i Almindelighed en dyb rødligbruun

Farve. Saarene havde en langsom Udvikling, tilhelede seent og have

efterladt sig store, mørke, skiden-brune Ar.

Hun har ved den anden Syphilisation faaet 188 Inoculationer,

hvoraf 44 ikke have slaaet an.

Under den hele Syphilisationstid, der varede fra 14de September

1853 til 22de December s. A., viste der sig bestandig enten Udbrud af

nye Tuberkler, Excrescentser og Abscesser, eller der yttrede sig Dolores

osteocopi.

Endnu medens Syphilisationen varede, forsøgte jeg Anvendelsen af

Solutio Fowleri, som jeg til samme Tid forordnede for en anden ikke

Syphiliseret, med sildige, serpiginøse Hudtuberkler, men Virkningen var

hos dem begge aldeles ingen.

Da Immunitet indtraadte, begyndte jeg atter med lod, vistnok med

lidet Haab om Virkning, da dette Middel gjentagne Gange uden Held



49

par forsøgt. Udfaldet overtraf mine Forventninger, loden virkede nu med

sin sædvanlige Hurtighed. Det var klart, at her nu var indtraadt en

Forandring, en Mobiliseren af Sygdomsstoffet havde gjort sig gjældende,

saavel de locale Phænomener som Almeenbefindendet paavirkedes paa

len fordeelagtigste Maade.

Da Tilbagegangen under Anvendelsen af loden standsede noget,

seponerede jeg den og gav Vio gr. Sublimat Morgen og Aften. Men efter

aa Dages Forløb forværredes hendes Tilstand, og jeg holder mig aldeles

)verbeviist om, at dette var en Følge af Mercuren, saa ringe end Do-

serne vare.

Hurtig Seponeren af Mercuren og Gjentagen af loden rettede snart

rna den indtraadte Forværren. Der er nu kun en liden Knude paa den

løire Ala nasi, som jeg ikke kan ansee for nogen Rest af de syphilitiske

Phænomener, forøvrigt Pletter og Ar efter hvad der tidligere har existeret.

lendes Almeenbefindende er godt.

Den Mængde Mercur, som til forskjellige Tider er bibragt denne

Syge, den mindre Modtagelighed, hun har viist for den syphilitiske Gift,

>g endelig, at al den ved sidste Syphilisation indbragte Materie stammede

ra samme Hovedkilde, ere Momenter, der gjøre, at jeg ikke har fuld

Tillid til den erholdte Helbredelse.

Femte Observation.

’soriasis syphilitica udbredt over det hele Legeme, Syphilisation, Helbredelse.

F. Jacobsdatter
,
33 Aar gammel, indkom den 24de Juli 1853 i Hospi-

alets Sygestue Litr. U No. 1. Der viser sig udbredt over det hele Legeme et

qvamøst Exanthem, hvis enkelte Skjæl ere fra
l

/a til 1 Centimeter i Diameter,

i forskj ellig Tykkelse, og temmelig fast adhærerede; den underliggende

lud er noget opsvulmet og af en graabruun Farve. Dette sqvamose Exan-
hem har sin storste Udvikling paa Forarmene, især paa Extensionsfladen,

vor Skjællene tildeels ere confluerende, og paa Nates. I Nakken, især

mgs PIaarranden, og tildeels paa Ryggen viser Exanthemet sig som tykke,

lørke Cruster, der mere eller mindre let lade sig afløse, og under hvilke

luden findes rød eller overfladisk ulcereret. Paa Overarmene, Under-
xtremiteterne, Bryst og Ryg fremtræder Exanthemet i en mindre ud-

iklet Form, som smudsigfarvede, neppe mærkeligt ophøiede Pletter, som,

vor de forekomme talrigst, meddele Huden et marmoreret Udseende. I An-
gtet, fornemmelig ved Næsevingerne, gaaer Eruptionen over i Papelformen.

Foruden denne Affection er der endnu en Absces under høire

mgulus maxillæ inferioris, Favus paa den behaarede Deel af Hovedet,

g enkelte Favuscruster paa Extremiteterne. Hun er i liøi Grad afmagret

g debil.

4



Patienten blev behandlet her i Hospitalet fra 12te Marts til 25de
Mai d. A. for eonstitutionel Syphilis med Cura Dzondi. I de 7—8 Uger, hun
var hjemme, led hun meget af Hovedpine og flugtende Smerter i Lem-
merne, ligesom Kræfterne, uagtet en god Appetit, aftoge i den Grad, at

hun ikke kunde udfore det nødvendigste huuslige Arbeide, ja hun vaklede

endog, naar hun skulde gaae over Gulvet.
26A 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra I— 2, F. Hansen

og 2 Inoculationer til hver Arm fra H—2, Gunder Larsen
,
der i

Hamburg bar erhvervet sin Chanker.
28A 53. Inoculationerne til Laarene fra I— 2 have ei slaaet an;

efter Inoculationerne fra H— 2 er der paa hoire Arm en Pustel af 1"'

Diameter, omgiven af Areola, paa venstre Arm 2 smaa Pustler med svag

Areola. 2 Inoculationer til hoire Laar fra hoire Arm, og 2 In-

oculationer til venstre Laar fra venstre Arm.
s% 53. Pustlerne paa venstre Arm tiltage i Størrelse, fra disse

2 Inoculationer til hvert Laar, da de der den 28de foretagne

Inoculationer kun have frembragt smaa Pustler.

7s 53 En af Pustlerne paa venstre Arm er rumperet, der viser

sig et gjennem Huden trængende Saar med afskaarne Rande og ubetydelig

Secretion; Pustlen paa hoire Arm er ikke rumperet og af 4"' Diameter.

78 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de den
30
A fore-

tagne Inoculationer sammesteds.

7s 53. Inoculationerne fra igaar synes ei at ville slaae an. 2

Inoculationer til hvert Laar fra de forste paa Armene.
% 53. Pustlerne efter Inoculationerne Nr. 1 og Nr. 2 paa Laa-

rene tiltage i Størrelse. De næstsidste Inoculationer paa Laarene, der

igaar lode til ei at ville slaae an, synes idag at ville fremkalde Pustler.

Hun klager uafladelig over Smerter i Hovedet, der synes at staae

i Forbindelse med den syphilitiske Affection.

D. Vesicatorium nuehæ.

% 53. Smerter i de forste Inoculationssaar. 2 Inoculationer
fra disse til hver Arm, hvorefter de bedækkes med Cataplasma emolliens.

% 53. Smerterne i Hovedet ere efter Vesicatoriet ligesaa stærke

som tidligere.

% 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-
mesteds, 2 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds.

10
/8 53. Smerterne i Hovedet ere ophorte.

12
/s 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

steds. Smerterne i Hovedet ere recidiverede, men i mindre Grad.
14
/s 53. Efter sidste Inoculationer viser sig 1 Pustel paa hver Arm.

l% 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra de forste Inocu-

lationer paa venstre Laar.
ltf

/8 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste Inocu-

lationer paa venstre Arm.
2l
/s 53. Smerterne i Hovedet ere nu aldeles ophorte, hun sover

godt om Natten. Exanthemet begynder paa de nedre Extremitcter og
paa Truncus at aftage.

2
7s 53. 3 Inoculat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds.

24
/s 53. Crusterne paa Inoculationssaarene paa Armene ere for det
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teste affaldne, Saarene, der have en Diameter af 3'", ere udfyldte med
apillulæ carneæ, de have en intens Areola.

2% 53. De sidste Inoculationer have paa høire Laar fremkaldt

leget store Pustler, paa venstre derimod temmelig smaa. Fra de paa
øire Laar 3 Inoculationer til hvert Laar.

2% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
3% 53. Lige ved Siden af de første Inoculationer paa Laarene er

er udbrudt en stor Bulla; Inoculation fra denne til venstre Laar.

V9 53. De fra Pemphigusbullaen satte Inoculationer have ikke

aaet an. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidstesammesteds.

%, %,
u
/9 og u

/9 53. Paa enhver af disse Dage er der sat 3

noculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
1
V9 53. De sidste Inoculationer have endnu ikke slaaet an. 3

noculationer til hvert Laar fra de den Ilte satte.
18
/9 53. Ingen Virkning efter Inoculationerne fra igaar. 3 Ino-

ulationer til hvert Laar fra de, der ere satte den 8de.
2% 53. Pusteldannelse efter de sidste Inoculationer. Efter Ino-

ilationerne den 17de, der hidtil ingen Pustler havde fremkaldt, viser der

g idag paa det høire Laar en enkelt Pustel.
2% 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds og 3 Inoculationer til høire Laar fra Pustlen efter Inocu-

;tionen den 17de.
2% 53. Efter Inoculationerne den 22de med Materie fra de sidste

loculationer viser der sig endnu ingen Virkning; hvorimod der efter de

Inoculationer til høire Laar med Materie fra den enkelte Pustel efter

loculationen den 17de viser sig Pusteldannelse, herfra 3 Inoculatio-
er til høire Laar.

26
A> 53. De den 22de satte Inoculationer til begge Laar have ikke

aaet an. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de ældre Inoculationssaar.
27

4> 53. Ligen Virkning efter Inoculationerne fra de gamle Inocu-
lionssaar. Fra de sidste Inoculationer paa høire Laar 3 Inoculatio-
er til hvert Laar.

3% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
'Vi o 53. Efter sidste Inoculationer er der paa høire Laar 1, paa

jnstre Laar 2 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
%o 53. Efter sidste Inoculationer 1 Pustel paa høire, 2 paa ven-

re Laar, fra disse 3 Inoculationer til hvert Laar.
10
/lO 53. Efter sidste Inoculationer er der kun paa venstre Laar

usteldannelse, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
3
/io 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

16
/10 53. Efter de sidste Inoculationer er der endnu paa venstre

aar neppe noget Spor, paa høire Laar 2 meget smaa Pustler, herfra
Inoculationer til samme Laar, og 3 Inoculationer til hvert
aar fra de næstsidste sammesteds.

19
/lO 53. Efter Inoculationerne med Materien fra

13
/io 53 3 smaa

ustier, og efter Inoculationerne med Materie fra
10
/io 53 paa høire Laar

temmelig store, paa venstre Laar 2 mindre Pustler. 3 Inoculatio-
er til hvert Laar med Materie fra

16
/io, og 3 Inoculationer til

vert Laar med Materie, hidrørende fra
10
/io53.

4 *
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2
7io 53. Efter Inocidationerne den 19de, er der 3 Pustler paa

livert Laar efter Materien fra
l

%o, og 3 Pustler paa hoire Laar og 1 paa
venstre efter Materien hidrorende fra

10
4o, disse sidste ere fremdeles meest

udviklede. 3 Inoculationer til hvert La ar fra Pustlerne af 19de.
26
/io 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

29
/jo 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. 2 Inoculationer til venstre Arm med Materie fra Stock-

holm, der er tagen den
2
Vi o 53.

31
/io 53. 2 Inoculationer til venstre Arm fra A—2 (Johan

Krimi), der har primære, ikke indurerede Saar paa Præputium og Bubo.

Vii 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds.
4
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; Inoculationerne paa venstre Arm have slaaet an, herfra 3

Inoculationer til samme Arm. Efter Inoculationerne paa hoire Arm
den 29de er der et saa lidet Saar, at derfra ei kan erholdes Materie.

Vii 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam
mesteds; 3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

10
/ii og ’7n 53. 3 Inoculationer til hvertLaar fra de sidste

sammesteds, og 3 Inoculat. til venstre Arm frade sidste sammesteds.
l6
/n 53. Efter de sidste Inoculationer ere Pustlerne smaa, især

paa hoire Laar. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidstesam-

mesteds, og 3 Inoculat. til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
19
/n og

22
/n 53. 3 Inoculationer til hvertLaar fra de sidste)

sammesteds, og 3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sam-

mesteds. Den 22de desuden 3 Inoculationer til hoire Arm fra|

Christian Olsen.
2Vn 53. Efter de sidste Inoculationer baade paa Laarene og Ar-

mene meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar oi

3 til hver Arm.
28
/n, Via ogVia 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og

Inoculationer til hver Arm fra de sidste paa disse forskj ellige Steder.

Vi 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-|

mesteds. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virkning, pa:

hoire Arm, hvor Pustlerne hidtil have været smaa, er der nu vel udvik

lede Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
10

/i 2 53. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her|

fra 3 Inoculationer til hvert Laar. Smaa Pustler efter sidste Ino

culationer paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Ar
3 Inoculationer til venstre Arm fra Olans Berntsen (egen Materie^

13
/i2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam

mesteds. 3 Inoculationer til hoire Arm fra de sidste sammestedi

Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virkning. 3 I n o c u 1

tioner til venstre Arm fra Ole Amundsen (hoire Laar), der lider s|

primære Saar paa Membrum og Bubo.
16
/i3 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam|

mesteds
;

efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler, herfra

Inoculationer til samme Arm; til hoire Arm 3 Inoculation
fra de sidste sammesteds.
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l9
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer er der paa venstre Laar kun

en liden Pustel, paa liøire 3, derfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Ino-
culationer til samme Arm. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm
ere Pustlerne brustne og have efterladt Saar af 1—2'" Diameter, herfra

3 Inoculationer til samme Arm.
22
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; paa hoire Arm større Pustler end de paa Laarene, herfra 3

Inoculationer til samme Arm; paa venstre Arm aborterende Pustler.
25
/i 2 »

28
/i 2 og

31
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til

liøire Arm fra de sidste paa disse Steder.
3
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, især

paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar. Efter

sidste Inoculationer paa hoire Arm smaa nedfaldne Pustler, herfra 3 In-

oculationer til samme Arm.
%. % og

l2
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 In-

oculationer til hoire Arm fra de sidste paa disse forskj ellige Steder.

Exanthemet er forsvundet overalt undtagen paa Nates.
16
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virkning,

paa hoire Laar smaa Pustler, herfra 3Inoculationer til hvert Laar;
3 Inoculationer til hoire Arm fra de sidste sammesteds; 3 Inocu-
lationer til venstre Arm fra Marie Johannesdatter Gf—4, der er ino-

culeret til venstre Laar fra et Saar paa Grenitalia.
l8
/o

21
/i,

2% og
21

/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og

3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste paa disse Steder.
28

/i 54. 3 Inoculationer til venstre Arm med Materie fra

de næstsidste Inoculationer sammesteds, blandet med Vaccinematerie.
3% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculatio-

ner til hver Arm fra de sidste paa disse forskjellige Steder.
31
/i 54. Efter Inoculationerne den 28de til venstre Arm vel ud-

viklede Pustler omgivne af intens Areola, herfra 3 Inoculationer til

samme Arm.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

ler, hvorefter superficielle Saar, herfra 3Inoculationer til hvertLaar;
efter sidste Inoculationer paa hoire Arm meget smaa Pustler, herfra 3

Inoculationer til samme Arm; efter Inoculationerne paa venstre Arm
fra

3% smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
% 54. Efter Inoculationerne paa venstre Arm fra

3
Vi smaa Pust-

ler, omgivne af svag Areola, herfra 3 Inoculat. til samme Arm.
% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

steds; 3 Inoculationer til hoire Arm fra de sidste sammesteds; paa
venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.

% 54 Inoculat. paa venstre Arm fra % have ei slaaet an.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene og paa venstre Arm
meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert af disse Ste-
der; paa hoire Arm meget større Pustler, herfra 3 I. til samme Arm.

1V2 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Laar ingen Virkning,

paa venstre Laar smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert
La ar; paa Armene smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver
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Arm. 3 Inoculationer til den u dvendige Flade af høire Laar
fra M— 1, Oleana Amundsdatter

,
sidste Inoculation paa venstre Laar.

14
/2 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds, og 3 Inoculatioer til høire La ar fra de Pustler, der ere

satte fra M— 1, som ere noget større end de, der ere satte med Materie

fra hende selv. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

54 Efter sidste Inoculationer paa Laarene, med Materie fra

hende selv, ingen Virkning paa høire Laar, 3 smaa superficielle Pustler

paa venstre, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste

Inoculationer til høire Laar med Materie, der er gaaen igjennem M— 1,

noget større Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar. Paa
høire Arm aborterende Pustler, paa venstre Arm en liden Pustel, herfra

3 Inoculationer til samme Arm. 3 Inoculationer til venstre
La ar fra M— 1, sidste Inoculation paa venstre Laar.

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie fra

hende selv fremdeles meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til

hvert Laar; efter Inoculation med Materie, gaaen gjennem M— 1, vel

udviklede Pustler, især paa høire Laar, herfra 3 Inoculationer til

hvert Laar; paa venstre Arm kun 1 udviklet Pustel, herfra 3 Inocu-
lationer til samme Arm.

23
/2 54. Efter sidste Inoculation paa Laarene, med Materie fra

hende selv, ingen Virkning; efter Inoculat. paa høire Laar, med Materie

fra M— 1, 2 smaaPustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar;
efter sidste Inoculat. paa venstre Laar, med Materie fra M— 1, 3 Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Laar; efter sidste Inoculation paa

venstre Arm en liden Pustel, herfra 3 Inoculat. til samme Arm.
2% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar aborterende Pustler,

paa venstre Laar nedfaldne Pustler og noget i det Dybe gaaende, runde,

Saar, herfra 3 Inoculationer til samme Laar; 3 Inoculationer!
til høire Laar fra H—2, Christian Christensen

,
Inoculation Nr. 2. Paa|

senstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til samme Arm.
Vs 54 Efter sidste I. paa høire Laar smaa nedfaldne Pustler,!

hvorunder superficielle Saarflader, herfra 3 Inoculationer til samme!
Laar; paa venstre Laar nedfaldne Pustler, hvorunder smaa, noget i detj

Dybe gaaende Saar af V2
'" Diameter, herfra 3 Inoculationer til sam-I

me Laar; efter sidste Inoculationer paa venstre Arm kun 1 Pustel, herir;

3 Inoculationer til samme Arm.
Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar smaa Pustler, hvor-

under noget i det Dybe gaaende Saar, herfra 3 Inoculationer ti

samme Laar; paa venstre Laar smaa nedfaldne Pustler, herfra 3 Ino-|

culationer til samme Laar; paa venstre Arm aborterende Pustler.

Vs 54. Efter sidste I. paa Laarene ingen Virkning paa høire, sma*

Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til samme Laar|
i0
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar kun en mege^

liden Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme Laar.
13
/3 54. Efter sidste Inoculat. paa venstre Laar aborterende Pustler!

2
4 54. Alle Symptomer af den syphilitiske Affection ere hævedej

Af de scrophuløse Saar paa Halsen er der endnu ubetydelige Rester till

bage. Hendes Almeenbefindende er meget godt. Udskrives.
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Den, fra hvem denne Syge først blev inoculeret, var Matros G.

Larsen

,

der den 20de Juli 1853 indkom i Hospitalet, lidende af en ikke

indureret Chanker og en i Suppuration overgaaen Bubo. Chankeren fik

han for 3 Uger siden i Hamburg. Der blev foretagen Inoculation saavel

fra Bubo som fra Saaret paaMembrum, og Inoculationen fra sidstnævnte

Sted slog an.

Dersom man undersoger, hvordan denne Materie har virket, da vil

man finde, at den i Begyndelsen, indtil 6te Led, har viist sig lidet kraf-

tig og har virket langsomt. Efter 6te Inoculation er der kun udviklet 1

liden Pustel paa hver Arm, da er der taget Materie fra Saaret efter 2den

jlnoculation, og fra nu af har denne Materie viist en ganske usædvanlig

constant Virkning, saaledes, at den hos denne Syge har holdt sig gjen-

nem 58 Led. Dog har Virkningen ikke den hele Tid været lige stærk;

ved 31te Led begyndte Pustlerne at blive smaa, ved 34te Led bleve de

meget ubetydelige, ved 47de Led bleve de igjen større, men denne Op-

blussen varede kun kort, ved 51de Led aborterede de ganske paa det

ene Laar, og fra nu af var Virkningen aldeles superficiel.

Som vi senere skulle see, er det ikke alene hos denne Patient, at

Materien fra G. Larsen har havt en saadan Bestandighed.

Hos F. Jacobsdatter er indbragt Materie fra forskjellige andre Syge,

nemlig fra A— 2, J. Krum, der for 3 Uger siden havde paadraget sig

jChanker her i Byen, hvorefter der var fulgt Bubo. Den 31te October

(blev denne Materie forst indbragt, og efterat have gaaet igjennem 11 Led

ophørte den den 1ste December. — 22de November anbragtes Materie fra

C. Olsen

,

der for 4 Uger siden her i Byen havde paadraget sig en Chan-

ker, der paafulgtes af Bubo, hvorfra der inoculeredes med positivt Resul-

tat. Denne Materie holdt sig i 28 Led, indtil Ilte Februar 1854. I de

5 forste Led fremkaldte den kun smaa Pustler, i 9de Led viste Virkningen

sig stærkere, aftog saa igjen i 15de Led; Pustlerne bleve meget smaa i

25de Led, de tiltoge igjen i 26de Led, men aborterede i 28de Led. —
13de December indbragtes Materie fra O. Amundsen

,
der ligeledes havde

primære Saar, som vare 3 Uger gamle, tilligemed Bubo, erhvervet her i

Byen; denne Inoculation holdt sig kun i 2 Led. —- Den 15de Januar

indbragtes Materie fra M. Johannesdatter, der er inoculeret med positivt

Resultat fra et Saar paa Genitalia hos hende selv. Dette Saar syntes at

være opstaaet efter en Absces ved Commissura inferior labiorum, og denne

Materie vedligeholdt sig i 15 Led.

Den Ilte Februar indbragtes fra O. Amundsdatter Materie fra ar-

tificielle Chankre, 3die Led, komne fra U— 1, Laaret, 57de Led, og 17de

Februar ligeledes fra O. Amundsdatter, 5te Led, efter samme Materie som

forste Gang. Efter den forste Inoculation vedligeholdt Materien sig i 4



56

Led, efter den sidste i 7 Led, medens den Materie hos U— 1, hvorfra

den var tagen, kun vedligeholdt sig i 2 Led. Det er tillige at bemærke,

at Udviklingen af Pustlerne var bedre efter den Materie, som havde pas-

seret en anden Organisme, end efter den Materie, der vedvarende var ino-

culeret hos U— 1. — Vi have altsaa her det samme Forhold som det,

jeg tidligere har omtalt fandt Sted hos den af mig forst Syphiliserede, see

p. 28, ogsaa der fandt en Forøgelse af Materiens Intensitet Sted, ved at

overføre den til en anden, endnu ikke Syphiliseret. Hos U— 1 gjorde

endnu et andet Forhold sig gjældende, Materie, tagen fra en senere Ino-

culation, vedligeholdt sig længer end den fra en tidligere; var dette til-

fældigt, eller bliver Materien til en Tid mere intens idet den inoculeres

gentagende hos det samme Individ? Jeg formener i det Følgende at

besidde nogle Materialier til Oplysning af dette Spørgsmaal.

Den 26 de Februar indbragtes Materie fra C. Christensen
,

der led

af constitutionel Syphilis og var inoculeret fra M— 1; denne Materie viste

sig kun i 3 Led virksom, men det er at bemærke, at her nu maatte an-

tages at være indtraadt en næsten immun Tilstand, saa det ei vilde være

let at bringe nogen Materie til at slaae an.

Den 10de December indbragtes Materie fra O. Berntzen
,
den slog

ikke an, uagtet den hos B. selv endnu holdt sig i 11 Led. Jeg forsøgte

at blande sypliilitisk Pus og Vaccinematerie og med denne Blanding

foretage lnoculation, men denne holdt sig kun i 2 Led, medens den syphi-

litiske Materie alene, som var benyttet til Blandingen, holdt sig i 15 Led.

Der er i det Hele hos denne Patient anbragt 683 Chankre, hvoraf

90 have aborteret.

Omtrent 1 Maaned efter Syphilisationens Begyndelse, aftog Exan-

themet paa de nedre Extremiteter og Truncus og 5 Maaneder efter

Curens Begyndelse var det forsvundet overalt undtagen paa Nates.

Smerterne i Hovedet vare hævede efter 4 Ugers Forløb, men da det

paa Grund af deres Heftighed i Begyndelsen var nødvendigt at anvende

et Vesicatorium nuchæ, saa tør jeg ikke sige med Sikkerhed hvad der

kan tilregnes Syphilisationen.

Hendes Almeenbefindende var, da hun udskreves af Hospitalet,

meget godt, og da jeg for et Par Uger siden igjen saae hende, var Til-

standen den samme.

Sjette Observation.

Papuløs Syphilide, Mercur, Helbredelse — Recidiv — Ecthyma syphiliticunil

atter Mercur — Bedring — lodkali — Recidiv — Syphilisation, Bedring — Reoidivl

Strømpevæver F. Hansen indkom den 24de Mai 1853 i Hospitaletl

Der viser sig saavel paa de ovre, som paa de nedre Extremiteter et syl
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finlitisk Ecthyma, deels Pustler, deels mørke Cruster omgivne af en kob-

>erfarvet Areola. Udbredningen er stærkest paa de nedre Extremiteter

ra Knæerne af.

Fire Uger efterat han ved en Coitus impurus havde paadraget sig

>t Saar paa Glans, udbrød constitutionel Syphilis, hvorfor han blev behandlet

ær i Hospitalet fra 21de Februar til 13de Mai. Det er altsaa kun 11

lage siden han udgik herfra, og der fandtes dengang intet andet, der

ainde ansees som nogen Rest af de tidligere existerende syphilitiske Pliæ-

lomener end nogle svage, lysebrune Pletter paa Underextremiteterne, paa

le samme Steder, hvor nu Eethymapustlerne forefindes.

Yed senere Meddelelse af hans Læge i Mangelsgaarden, Dr. Winge,

ir det oplyst, at han i et Par Aar har lidt af begyndende Tuberculose

Lungerne, hvorfor han af og til har benyttet Tran.

pro dosi.

Vi 53. Han klager over rheumatiske Smerter i Arme og Been, og

^kjælven i Legemet.

Seponat Inunctiones ungventi neapolitani (han har faaet 28).

D. Pulvis eccoproticus.
4A 53. Der er endnu betydelige Rester af Exanthemet tilbage.

D. Solutio Kali hydroiodici. cochl. maj. t. p. d.
28A 53. Der er endnu betydelige Rester af Exanthemet tilbage.

Seponat Solut. Kali hydroiodici.

Repetat Inunctiones ungventi neapolitani.

% 53. Der har indfundet sig Besvimelser med almindeligt Ilde-

Defindende og noget freqvent Puls, ingen Afføring i 3 Dage.

D. Naphth. vitrioli cum Laudano.
D. Pulvis eccoproticus.

Sep. Inunctiones ungventi neapolitani (han har faaet 5).

% 53. Han befinder sig igjen vel, men Exanthemet er uforandret,

Dg paa enkelte Steder endog i Fremadskridende.

D. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste Inoculationer

Daa Armene hos U— 1, F. Jacobsdatter.
x% 53. Efter sidste Inoculationer vel udviklede Pustler af P"

Diameter, fra disse 2 Inoculationer til hvert Laar.
lV8 53. 2 Inocul. til hver Arm fra de første paa venstre Laar.
J6
/s 53. 2 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

^/s 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt Pustler med Areola.

.

2% 53. De sidste Inoculationer paa Armene have endnu kun dan-

net smaa Pustler med svag Areola. 3 Inoculationer til hvert Laar
fra de sidste sammesteds.

22
/s 53. 3 Inoculationer til h v ert Laar fra G—

2

,
M. Pedersen.

23A 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt smaa Pustler.
24A 53. Inoculationerne fra den 20de have ikke slaaet an. 3 In-

Dculationer til hvert Laar fra G—2, M. Pedersen.
26
/s 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

2
Vs 53. Inoculationerne fra igaar synes ikke at slaae an. 3 In-

Dculationer til hvert Laar fra G— 2, M. Pedersen, sidste Inoculation

paa Laarene.

fé 53. D. Inunctiones ungventi neapolitani
5/?



58

3% 53. Crusterne paa Exantliemet falde mere og mere af, paa de

Steder, livor Saar liave dannet sig, findes disse næsten tilhelede.
3l
/s 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; 3 Inoculationer til liver Arm fra G—2, de første Inocu-
lationer paa Laarene.

% 53. Inoculationerne fra G—2 paa Armen have fremkaldt langt

mindre Virkning end de paa Laarene af 31te, fra disse sidste 3 Inocu-
lationer til hvert Laar.

% 53. Efter de sidste Inoculationer endnu kun enkelte sraaa Pust-

ler, fra disse 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter Inoculationerne

den 31te fra G—2 ere heller ikke Pustlerne meget store, og Saarene
synes ei at ville trænge i Dybden.

% 53. De sidste Inoculationer paa Laarene ere fuldkommen abor-

terende; 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds.

% 53. Efter de sidste Inoculationer meget liden Virkning, herfra

3 Inoculationer til hvert Laar.
1V9 53. Efter sidste Inoculationer er der paa venstre Laar smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar,
12
/9 53. Inoculat. fra den 8de have idag slaaet an paa høire Laar.

13
/g 53. Inoculationerne fra den Ilte have slaaet an. Exanthe-

met svinder mere og mere.
L% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
18
4 53. Han har fra den 14de gjennemgaaet en temmelig stærk

Cholerine.

Der er begyndende Pusteldannelse efter de sidste Inoculationer.
2% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds
21
/9 53. Endnu ingen Virkning efter Inoculationerne fra igaar. 3

Inoculationer til hver Arm fra C— 1, M. Larsen.
22
/9 53. Pustler efter Inoculationerne fra igaar.

2% 53. Pustlerne paa Armene ere idag store, Virkningen synes

dog ei at ville trænge dybere ned; herfra 3 Inoculat. til hver Arm
2% 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene kun ubetydeligt

Pustler; herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
2
Vg 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene høist ubetydeli

Virkning; 3 Inoculationer til venstre Laar fra A— 4, J. Olsen.
2S
/9 53. Midt paa den høire Læg har der i de sidste Dage viisl

sig adspredte Pustler, der ere rumperede, og have fremkaldt runde, noge!

i Dybden gaaende Saar, herfra 3 Inoculationer til høire Laar.
2% 53. Efter Inoculationerne paa venstre Laar smaa Pustlerl

herfra 3 Inoculationer til samme Sted.
3% 53. Efter Inoculationerne fra de spontant fremkomne Pustlej

paa høire Læg ingen Virkning.
2
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar er der kun

Pustel, fra denne 3 Inoculationer til samme Sted.
3
/io 53. Efter Inoculationerne igaar ingen Virkning. 3 Inoculøl

tioner til hvert Laar fra A—4, J. Olsen.
6
Ao 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar ingen Virkning

paa venstre Laar 3 smaa Pustler; herfra 3Inoculat. til samme Laa
%o 53. Efter sidste Inoculationer aborterende Pustler.
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l%o 53. Ecthymaet paa de nedre Extremiteter aldeles forsvundet,

nan linder kun paa de Steder, hvor Pustlerne have havt deres Sæde,

stærkt rødbrune Pletter. Derimod viser sig paa den udvendige Side af

renstre Albueled og paa den midterste og forreste Deel af venstre For-

irm enkelte vesiculo-papuløse Udbredninger, men da der ingen Virkning

[ommer efter Inoculationerne, udskrives han.

II

Han er først inoculeret fra U— 1, 3 die Led fra dens Udspring

ios H— 2, G. Larsen. Denne Materie viste sig lidet virksom, den frem-

kaldte kun efter de første Inoculationer vel udviklede Pustler, som snart

i

'\ ifter de følgende Inoculationer bleve mindre, og vedligeholdt sig kun

Igennem 4 Led, hvorpaa der indbragtes Materie fra Gr— 2, M. Pedersen
,

hdet Led, Materien oprindelig fra II—2, see p. 50, senere med samme

I

I Materie 3die og 4de Led. Efter disse forskjellige Inoculationer var der

I
kun ringe Virkning, Materien holdt sig kun gjennem 3 Led, da inoculerede

t

g atter fra G—2, men jeg tog nu en ældre Materie, nemlig fra første

ed, der var 18 Dage gammel, denne vedligeholdt sig gjennem 7 Led,

Dg vare Pustlerne den hele Tid smaa, og deres Udvikling meget lang-

>m, den begyndte undertiden først den 4de Dag.

Da det viste sig, at Materien fra G—2 ei havde nogen Kraft,

>ges Materie den
21
/s 53 fra C— 1, M. Larsen

,
7de Led, men jeg lagde

kke dengang Mærke til at Materien var kommen fra F. Hansen selv. Det

ar ganske rimeligt at den kun fremkaldte smaa Pustler, der dog holdt

llsig i 4 Led. Derefter inoculeredes han fra J. Olsen
,
men her var det

latter den samme Materie, da J. Olsen var inoculeret fra M. Larsen
,
og

fenne igjen fra F. Hansen. Virkningen var meget ubetydelig, eller Pustlerne

aborterede strax. Alle de forskjellige Slags Materie hvormed han var in-

I] oculeret nedstammede fra samme Hovedkilde.

Han havde faaet 139 Inoculationer, hvoraf 32 ikke havde slaaet

I an, og mange havde kun naaet en ringe Udvikling, han var efter 2 Maaneders

Forløb immun forden Materie, som jeg dengang havde til min Disposition.

Virkningen af Syphilisationen paa det syphilitiske Exanthem var,

lat dette efter 24 Dages Forløb begyndte at bedres, Crusterne faldt af og

I paa de Steder, hvor Saar havde dannet sig, vare disse næsten tilhelede.

I den nærmest paafølgende Tid svandt Exanthemet mere og mere, dog

Ivar der endnu, efter at han var bleven immun, enkelte Udbredninger af

I det papuløse Exanthem. Jeg vilde dog ikke paabegynde nogen ny Be-

| handling, da Mandens Brystsvaghed gjorde det mindre tilraadeligt at gribe

I til Mercur, jeg ansaae det bedre, at han idetmindste for en Tid kom ud

I af Hospitalet, men jeg holdt det ogsaa efter den ringe Modtagelighed, han

|
havde viist for Syphilisationen, for temmelig sikkert, at Sygdommen vilde

i
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bryde frem paany. Dette blev ogsaa Tilfældet, efter et Par Maaneders

Forlob viste der sig paa flere Steder Spor af et papulost Exanthem, hvor-

for jeg igjen nogle Gange inoculerede ham, uden at han dog blev indlagt

i Hospitalet, da han ogsaa hvor han var havde dagligt Tilsyn af Læge.

Dennegang tog jeg Materie fra M. Ellefsen
,

og nu slog den meget godt

an gjennem 6 Led, da Pustlerne atter aborterede, Exantliemet var igjen

i Aftagende, og jeg vilde ikke paa Grund af Tuberculosen i Lungerne,

der bestandig mere udviklede sig, fortsætte Behandlingen. Exanthemet er

igjen i den sidste Tid tiltaget
;
han har benyttet Tran og Kali hydroiodicum.

Som tidligere bemærket har Tuberculosen allerede for 3 Aar siden

været observeret, og der er forordnet ham Medicamenter med Hensyn til

denne. Det er ganske rimeligt, at den ved den syphilitiske Dyserasie og

de mod denne anvendte Midler, navnlig de gjentagne Mercurialcure, er

forværret. Naar man lægger Mærke til de ovrige Syphiliseredes Almeen-

befindende, kan der ikke være nogen Tanke om, at Syphilisationen heri

kan have indvirket ufordeelagtigt. Forøvrigt bliver dette Tilfælde især af

Interesse ved den hurtig indtraadte Immunitet i Forbindelse med, at al

den Materie, der blev inoculeret, stammede fra samme Hovedkilde.

Syvende Observation.

Papulo-vesiculøst Exanthem, Ulcerationer paa Sliinikinden i Halsen,

Dolores osteocopi, Syphilisation, Helbredelse.

Arbeidsmand Martin Larsen
,

28 Aar gammel, indkom den lsteP

September 1853 i Hospitalet. Paa den bagre Flade af begge Forarme.|

strax nedenfor Albueledet, sees et papulo-vesiculøst Exanthem udbredl

over en Flade af en Haands Størrelse; Exanthemet danner deels merel

sammenhængende Grupper, deels finder man isolerede Papler, men overall

er det bedækket med tynde, hvide Skjæl, der tildeels ere faldne af i Mid-J

ten og kun hængende ved paa Kanterne. Farven er intens kobberrødj

og den underliggende Hud er noget fortykket. Lignende Exanthem, mer)

i mindre Flader, finder man paa den forreste og nederste Deel af venstrj

Forarm, i høire Albuebøining og ved Bima natium. Paa den behaaredtj

Deel af Hovedet forekomme enkelte smaa Cruster, som let falde af.

For 2 Aar siden begyndte efter hans Sigende Exanthemet paj|

Armene med smaa røde Ophøininger, som satte Skjæl og efterhaandei

udviklede sig til de nuværende Flader, uden nogensinde i denne Tid deell

viis eller i det Hele at træde tilbage.

Siden 1849, da han blev behandlet her i Hospitalet for Syphilil

med Cura Dzondi, Sultecur og Liqvor Bellosti følte han stedse en TyngdJ
i Legemet; han har den hele Tid siden lidt af Smerter i Skinnebenene)

fornemmelig ved anstrængende Gang og Arbeide, han har derimod været fij

for Smerterne om Natten. Begge Tibiæ foles ujævne og knudrede. Sliiml
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linden i Fauces sees hist og lier noget rod, paa hoire Tonsille er der en
ixulcereret Flade, ligeledes er der en med Exsudat belagt Flade paa
Æembrana posterior pharyngis. Forøvrigt alt vel.

% 53. 3 Ino culati oner til hver Arm fra G-— 1, F. Hansen.

Vs 53. Efter Inoculationerne igaar endnu ingen Pustler udviklede.

% 53. Der viser sig idag paa den venstre Arm 1, paa den hoire

krm 2 Pustler.
6
/9 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

% 53. Efter sidste Inoculationer er der udviklet smaa Pustler,

angivne af ubetydelig Areola.

% 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

% 53. Efter Inoculationerne igaar er der udviklet smaa Pustler.
10

/9 53. Store Pustler efter de sidste. Inoculationer; fra disse 3

[noculationer til hvert Laar.
u
/9 53. Efter Inoculationerne igaar er der Pusteldannelse.

12
/9 53. Idag ere Pustlerne efter sidstelnoculationer temmelig store,

angivne med tydelig Areola.
13A 53. De sidste Pustler ere endnu ikke rumperede; fra disse 3

noculationer til hvert Laar.
u
/9 53. Efter Inoculationerne igaar Pusteldannelse paa hoire Laar.

16
/9 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter de næstsidste Inoculationer er der nu Pustler, der ere af

i4'" Diameter, og fyldte med en stor Mængde Pus.
i9
/9 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste paa

uaarene. — Paa Ryggen og Extremiteterne viser sig rode eleverede Plet-

er fra en Lindses til en Ærts Størrelse.
21
/9 53. Det for 2 Dage siden omtalte Exanthem (Erythema pa-

iulatum) er betydelig aftaget.
2% 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene er der ikke den

lamme stærke Udvikling af Pustlerne som er sædvanlig hos ham paa Laa-
mne. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste paa Armene.

2% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
2% 53. Store Pustler efter Inoculationerne igaar.
2V9 53. 3 Inoculat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds.
29
/9 53. Exanthemet paa Forarmene blegt, og der viser sig fuld-

kommen frie Flader midt inde i den exanthematiske Udbredning. Øm-
indtligheden i Tibiæ aftager.

3% 53. Efter de sidste Inoculationer store Pustler, fra disse 3 In-
)culationer til hvert Laar.

%0 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

%o 53. Store Pustler efter de sidste Inoculationer, fra disse 3

[noculationer til hvert Laar.
%o 53. Der viser sig atter Spor af det erythematose Exanthem

3aa forskjellige Steder af Legemet.
Vi o 53. Efter sidste Inoculationer ubetydelige Pustler paa hoire,

store Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
r

P/io?
15
/io og l%o 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de

sidste ammesteds.
l9
/io 53. 3 Inoculatio ner til hoire Arm med dilueret Pus
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1 Draabe taget fra den næstsidste Inocnlation hos ham selv til 8 Draa-
ber Serum sangvinis.

21
/lo 53. 3 Inoculationer til hvert Laar med Materien fra

B— 1, A. Berg.

22
/io 53. Efter Inoculationerne paa høire Arm 1 større og 2 me-

get smaa Pustler, omgivne af ubetydelig Areola; herfra 3 Inoculationer
til samme Arm.

24
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget mindre Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2%o 53. Efter sidste Inoculation er paa høire Arm smaa Saar,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2
'/io 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

29
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
3% o 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
3
Vi o 53. I de Par sidste Uger er der kun røde Pletter og De-

pressioner at see efter det forhen existerende Exanthem.
2
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. De sidste Inoculationer paa høire Arm slaae ikke an.
3
/n 53. 3 Inoculationer til venstre Arm fra Inoc. paa venstre

Laar hos H— 1, B. Helgesen
,
der er inoculeret med egen Bubonmaterie.

8
/n 53. Efter de sidste Inoculationer aborterende Pustler paa

venstre Laar, smaa Pustler paa høire, herfra 3 Inoculationer til hvert
Laar. Paa venstre Arm meget smaa brustne Pustler, hvorefter overfla-

diske Saar af Størrelse som et Knappenaalshoved, herfra 2 Inoculatio-
ner til samme Arm.

Wn 53. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene,

de næstsidste tilhelede, 3 Inoculationer til hvert Laar fra I—

2

M. Kilefsen; 2 smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa venstre Arm,
herfra 2 Inoculationer til samme Arm.

Wu 53. De sidste Inoculationer paa Laarene have fremkaldt smaa
Pustler, herfra 3Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inocula-

tioner paa venstre Arm er der meget smaa Pustler, herfra 3 Inocula-
tioner til samme Arm.

Han klager over Ømfindtlighed og Smerter i venstre Tibia, paa

hvis øverste Deel føles en ubetydelig og circumscriberet Svulst. Han
bemærker at Smerterne omtrent 1 Maaned efter hans Indlæggelse vare

forsvundne.

Wn 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Arm aborterende

Pustler; 3 Inoculationer til høire Arm fra LI— 2, A. Hansen.
20
/u 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm er der smaa Pustler

omgivne af nogen Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Arm
23
/u,

2
%i og

29
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og c

Inoculationer til høire Arm fra de sidste paa disse Steder.
2/

i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; efter sidste Inoculationer paf

høire Arm meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm
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6
/i253. 3 In o c n lati on er til hvert La ar fra de sidste samme-

teds. Paa høire Arm ingen Virkning.
8
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

er, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
ll
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer ingen Virkning paa høire Laar,

Pustler paa venstre Laar af 1'" Diameter, herfra 3 Inoculationer
il hvert Laar. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste hos

— 2, M. Ellefsen fra de for anden G-ang med Pasta viennensis brændte Saar.
u
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculationer

il hver Arm fra de sidste paa disse Steder.
1V12 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning.
2% 2

,

2:

Vi 2
,

26
/i 2

,

2%2 53, % og Vj 54. 3 Inoculationer til hvert
iaar fra de sidste sammesteds.

6
/i 54. Han klager i de sidste Dage over Mathed og rheumatiske

imerter i Arme og Been.

D. Tinet, rhei vinosæ 5vj.

Liqv. anodyni 5hi.

D.s. cochl. min. t. p. d.

Vi 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

% 54. Tyngden i Legemet og de flugtende Smerter ere igjen aftagne.
l0
/i og

13
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler,

erfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
16
/i 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

,9
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

på 3 Inoculationer til hvert Laar.
22
/t 54. Efter sidste Inoculationer ingen Virkning paa høire, et

rar smaa Pustler paa venstre Laar, der dog ikke afgive tilstrækkelig

Æaterie til ny Inoculation. 3 Inoculationer til hvert Laar fra K
— 1, og 3 Inoculationer til hver Arm fra U— 3, (Laarene).

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virk-

ning, paa høire Laar smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert
jaar, og 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds.

28
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pustler,

>aa Armene store Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
31
/i 54. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pustler,

ærfra 3 Inoculationer til hver Arm; 3 Inoculationer til hvert
ja ar fra A. Johansen (Laarene).

% 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
teds. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar ingen Virkning, paa ven-

tre Laar 2 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
9
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa, charakteri-

tiske Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa Armene
maa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.

12
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

ra 3 Inoculationer til hver Arm. Efter sidste Inoculationer paa

jaarene kun et Par smaa Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Inocul^-
ioner til hvert Laar.
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,5
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer paa hver Arm; paa Laarene ingen Virkning.
18
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene ikke saa ganske

smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. 3 Inocula-
tioner til hvert Laar fra M— 1, Mathias Hansen.

21
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene vel udviklede

Pustler, især paa venstre Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm;
paa Laarene vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.

23
/2 5 4. 3 Inoculationer til venstre Laar fra de sidste sam-

mesteds, 3 Inoculationer til hoire La ar fra de næstsidste hosH— 2,

Christian Christensen.
24
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, især

paa venstre Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
26/

2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, herfra

3 Inoculationer til hvert La ar; paa venstre Arm ingen Virkning,

paa hoire Arm 3 nedfaldne, næsten aborterende Pustler, herfra 2 Inocu-
lationer til samme Arm.

Va 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm 2 meget smaa
Pustler, herfra 2 Inoculationer til samme Arm; , efter sidste Inocu-

lationer paa Laarene kun 1 Pustel paa hoire Laar, herfra 3 Inocula-
tioner til samme La ar.

Exanthemet paa de forskjellige Steder af Legemet forlængst for-

svundet, hvorimod Svulsten i Tibiæ, især venstre, og Ømfindtligheden paa|

disse samme Steder fremdeles vedvarer.

D. Solutio Kali hydroiodici.

V? 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm og paa hoire Laarj

ingen Virkning.
10
/3 54. Ømfindtligheden i Tibiæ er allerede efter de faa Dageg

Anvendelse af lodkaliet hævet.

Hans Almeenbefindende, der ved Indlæggelsen i Hospitalet vail

mindre godt, idet han stedse følte sig tung i Legemet, træt og dosig, ei

under den fortsatte Syphilisation stadig forbedret, Tyngden i Legemet ei

forsvunden, han foler sig i alle Henseender frisk, Nutritionen er forbedrell

og han udgaaer som en stærk og kraftig Mand.
15
/± 54. Da han idag indfandt sig i mit Hjem fandt jeg ham fuld]

kommen frisk, med Undtagelse af, at Dolores osteocopi yttrede sig i venstrtj

Skinnebeen.

Hospitalet den 21de April med folgendJHan indkom atter

Phænomener:
Fra Overfladen af Glans sees rigelig Secretion af purulent Materh

Paa flere Steder paa Glans sees overfladiske Excoriationer af forskjelliJ

Form uden charakteristisk Udseende, en af disse og en paa Frenului

ere lidt dybere og lidt mere urene end de øvrige. — Fra Urethra el

der Udflod af muco-purulent Vædske. Saavel Udfloddet fra Urethra son|

Afsondringerne fra Glans optraadte for 14 Dage siden efter Coitus.

Inoculation foretages fra de mere fordybede Saar paa Glans tiB.

;

venstre Laar, og med Urethrafloddet til hoire Laar.
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D. Injectio solut. argenti nitrici (grx-^i)

D. Aqva calcis chloratæ til Omslag.

D. Balsamum copaivæ, gtt xxv t. p. d.
26

/-i 54. Negativt Resultat efter Inoculationerne.

Saarene paa Glans overtrukne med tynd Hud. Udfloddet fra

Urethra ubetydeligt og ganske tyndt.
29A 54. Han klager over Smerter ved Yandladningen.

Sep. Injectiones.
44 54. Endnu er der et ringe Udflod tilstede.

Seponat Balsamum copaivæ.

Det: Pulv. cubebar. cochl. min. t. p. d.
%vk 54. Udfloddet ophørt. Udskrives helbredet.

Martin Larsen er først inoculeret fra 0—1, F. Hansen

,

o die Led

Ipaa Laarene, der igjen har faaet sin Materie fra G— 2, M. Pedersen, 3die

Led, denne igjen fra A— 1 J. Andreasen 8de Led, og denne endelig fra

IH— 2, G. Larsen (see p. 50). Denne Materie holdt sig hos M. Larsen i

H7 Led, medens den hos G— 1 kun holdt sig i 1 Led efter denne Inoculation.

I rustlerne vare efter de 2 første Inoculationer smaa, de bleve efter 3 die Ino-

bulation store; i 5te Led bleve Pustlerne af V2
" Diameter; fra disse blev

Materien overført til Armene, hvor den ei fremkaldte saa store Pustler
r

*
i

I

bg heller ikke den Grad af Betændelse som paa Laarene — ved 14de

Led begyndte Pustletne at aftage i Størrelse.

Den 2i
/io 53 er der indbragt Materie fra A. Berg

,
B— 1, 2det Led

paa Laarene, hvortil Materien er ført fra F— 1, F. Hansen, fra 15de Led.

Hos M. Larsen har denne Materie kun holdt sig i 5 Led, medens den

mos A. Berg har holdt sig i 17 Led, men denne Inoculationsrække var

lien første hos A. Berg.

Den 'Vii 53 indbragtes Pus fra artificielle Chankre hos B. Ilelgesen,

I der for 6 Uger siden i Gøtheborg havde paadraget sig Chanker, hvorefter

Ider var fulgt Bubo, der gav inoculabel Pus, men denne Materie vedlige-

holdt sig kun i 3 Led, og fremkaldte kun meget smaa Pustler. — Den

1

1

Vi i 53 er der indbragt Materie fra M. Ellefsen, der i Holland har er-

hvervet sin Chanker, hvorfra han var inoculeret til begge Laar. Fra de

' artificielle Chankre blev Materien tagen, og den vedligeholdt sig igjennem

24 Led. I 21de Led er det bemærket, at Pustlerne vare store.

I Den 1
Vii 53 blev indbragt Materie fra A. Hansen, der er inoculeret

'I fra M. Ellefsen, denne Materie vedligeholdt sig kun i 5 Led, medens den

1 hos A. Hansen holdt sig i 52 Led.

Den 22
/i 54 er indbragt Materie fra K— 1, der er inoculeret fra U

—

jlj 1, 4de Led; denne Materie slog kun an paa det ene Laar, og lod sig

I ikke bringe videre, medens den hos K— 1, G. Syversdatter, har slaaet

I
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an i 83 Led. Samme Dag er indbragt Materie fra U— 3, 9de Led,

der er inoculeret fra U—8, O. Balzersdatler
,
der havde sin Materie fra h

— 1, hos hvem den først er gaaen i 28 Led, og er oprindelig tagen fra

A— 2, Johan Krum. — Inooulationerne fra U—3 holdt sig i 13 Led, og

man finder atter her bemærket, at Pustlerne mod den sidste Tid tiltoge

noget i Størrelse, nemlig i 10de og Ilte Led.

De forskjellige Slags Materie, der senere indbragtes f. Ex. fra M
— 1, H— 2 og K— 1 viste deels liden, deels ingen Virkning.

Jeg har hos denne Patient forsøgt Virkningen af fortyndet Materie,

og i den Hensigt taget en liden Draabe syphilitisk Pus fra en af de sidste

Inoculationer hos ham selv, hidrørende fra G— 1, altsaa svag Materie, og

blandet denne med 8 Draaber Blodserum. Virkningen heraf strakte sig

gjennem 3 Led, altsaa omtrent ligesaa langt som den ikke fortyndede Materie.

Han har i det Hele været bibragt 475 Chankre, hvoraf 71 have

aborteret.

Fire Uger efterat Behandlingen var begyndt, fandtes Exanthemetl

paa Forarmene blegt, og der var frie Flader inde i den exanthematiske

Udbredning. Ømfindtligheden i Tibia begyndte at aftage. 6 Uger senerel

begyndte han atter at klage over Smerter i Tibia, der nu vedvarede indtil!

mod Slutningen af Curen, da alle andre Phænomener vare svundne ogl

Immunitet indtraadt. Jeg gav ham da i nogle Dage lodkali, hvorved Smer-I

terne strax ophørte. Den her gjorte Observation, at Dolores osteocopi ei

hæves ved Syphilisation, vil ved andre Observationer findes stadfæstet, o|

skal siden nærmere omhandles.

At han saa strax efter Syphilisationen angrebes af en heftig Go-I

norrhoe, mener jeg har sin store Betydning for Adskillelsen af det gonorr-

hoiske og syphilitiske Virus, men ogsaa herom senere.

Ottende Observation.

Tidlige constitutionelle Tilfælde, Syphilisation, Helbredelse.

Elisabeth Martinsdatter, 22 Aar gammel, indkom den 5te Septembel

1853 i Hospitalet, i Sygestuen U — Nr. 3. Begge Labia majora, men især del

venstre, sees i hele deres Substants opsvulmede, infiltrerede og besatte mel

en Mængde større og mindre Tubercula mueosa, der paa Ilanden og d(

indre Flade af Labia deels danne enkeltstaaende, deels ved Confiux støril

aflange Saarflader af indtil 2" i Udstrækning. Labia minora sees baaej

paa Bandene og den indvendige Flade at være afficerede paa lignenej

Maade. Paa den udvendige Flade af Labia majora, henimod Genito-cruraf

Bøiningen, i denne, samt paa den tilgrændsende Deel af Laaret sees ligt

ledes flere enkeltstaaende eller grupperede Tubercula mueosa i deres førsl

Udvikling, eller allerede længere fremskredne, af hvilke ogsaa enkelte pj
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deres Spidse have dannet Saar. En lignende Udvikling af Tubercula mu-
cosa findes omkring Orificium ani. Hun angiver at være smittet af H. J.

Hun befinder sig forøvrigt vel, har aldrig for været syg, hun er

menstrueret for omtrent 3 Uger siden.

% 53. 3 In oculation er til hver Arm fra A— 5, Jørgen Han-
Isen, og I n oculation til venstre La ar fra de ulcererede Tubercula
Imucosa hos hende selv.

% 53. Efter Inocul. paa Armene igaar er der rumperede Pustler.
8
/9 53. Efter Inoculationen til venstre Laar fra de ulcererede Tu-

Ibercula mucosa viser sig idag Pustler.
94 53. Som bemærket for V9 have Inoculationerne paa Armene

[fremkaldt smaa Pustler, uagtet de hos A— 5 fremkomne Pustler igaar viste

Isig at have aborteret. 3 In oculation er til hver Arm fra de sidste

sammesteds.
*% 53. Efter Inoculationerne igaar begyndende Pusteldannelse med

Inogen Areola. Efter de første Inoculationer paa Armene ganske super-

ficielle Ulcerationer. 3 Inoculationer til hvert L a a r fra de næstsidste

Ihos U— 1, F. Jaeobsdatter.
u

4» 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
steds. Efter de første Inoculationer paa Armene ere Saarene fuldkommen
Itilhelede paa venstre Arm; paa høire Arm er der lette Excorationer.

12A 53. Inoculationerne fra den
A% paa Laarene have fremkaldt

store Pustler, omgivne af Areola.
13
/» 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene Pustler, større paa

den venstre, herfra 3 Inoculationer til hver Arm, og 3 Inocula-
Itioner til hvert Laar.

A% 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene er der paa ven-

Istre Arm udviklet store Pustler, som ere brustne og omgivne med Areola,

llpaa høire Arm har Virkningen været mindre, herfra 3 Inoculationer
jltil hver Arm.

n
/9 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

19
/g 53. De sidste Inoculationer paa Armene have ikke slaaet an.

|3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Tubercula mucosa ere i betydelig Grad formindskede.
2% 53. Efter alle Inoculationer paa Armene er der smaa Cruster,

men ingen i det Dybe gaaende Ulcerationer.
2% og

2% 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

1

M sammesteds.
26
/9 53. Saarene saavel paa Labia majora som minora ere tilhelede;

[Tubercula mucosa paa de forskjellige Steder saavel om Genitalia som om
Anus forsvundne, der viser sig kun brune Pletter, hvor de have siddet.

I Kun paa Randen af Labium majus sinistrum er der endnu nogen Eleva-

||
tion i disse brune Pletter.

28
/9 53. Store Pustler efter de sidste Inoculationer paa Laarene,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
30

4> 53. En paa Lancetspidsen tagen Draabe Materie fra de sidste

|
Inoculationer blev blandet med 10 store Draaber Serum sangvinis, og med
denne Blanding foretaget 3 Inoculatiner til hoire Arm.

Vto 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

5*
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Vio 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm med dilueret

Pus er der smaa Pustler, herfra 2 Inoculatioer til samme Arm.
V io 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler,

fra disse 3 Inoculationer til hvert Laar.
6
/io 53. Efter sidste Inoculationer til høire Arm 1 Pustel, der in-

deholder meget lidet Materie, herfra 2 Inocla tioner til samme Arm.
Vi o 53. Der er store Pustler efter sidste Inoculationer paa Laa-

rene, indeholdende aldeles klart Fluidum, herfra 3Inoc. til hvert Laar.
Der er fremdeles Infiltration i Labium majus sinistrum, men Eleva-

tionen i Pletterne efter Tubercula mucosa er ganske forsvunden.

Vi o 53. De sidste Inoculationer paa høire Arm have aborteret.

Paa de første Inoculationssaar paa hoire Arm med det diluerede Pus er

der Cruster, hvorunder noget Pus, hvormed 2 Inocul. til samme Arm.
10
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 3 Pustler paa

hoire og 1 paa venstre Laar, fra disse 3 Inoculationer til hvert La ar
1

Vt o 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa, flade, ikke

rumperede Pustler, hvori serost Fluidum, herfra 3 Inoculationer til

hvert Laar. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa, charak-

teristiske Saar, hvorfra 3 Inoculationer til samme Arm.
16
/io 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene er der næsten]

ingen Virkning paa høire Laar, paa venstre 2 smaa Pustler, herfra 3 In
oculationer til hvert La ar. Efter de sidste Inoculationer paa høir

Arm 3 smaa Saar, hvoraf det ene gaaer i Dybden, herfra 3 Inocula-j
tioner til samme Arm.

19
/10 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 3 Saar, hvora;

det ene tydelig gaaer igjennem Huden, herfra 3 Inoculationer ti

samme Arm.
2
Vio 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene er der kun pa;

venstre Laar Spor af 2 Pustler, men de indeholde intet Pus til ny Ino

culation. 3 Inoculationer til hvert Laar fra B— 1, A. Berg.
2%0 53. Efter sidste Inoculationer paa liøire Arm 3 smaa, noge 1

fordybede, runde Saar, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
24
/io 53. Efter Inoculationerne paa Laarene fra B— 1 er der pa;

hvert Laar 2 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laa
Der findes idag noget Udflod fra Urethra og en liden Excoriation ve<|

Orificium urethræ.
26
/io 53. Efter de sidste Inoculationer paa hoire Arm 3 noget

Dybden gaaende Saar, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2
7io 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidstesammested

31
/io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam

mesteds. 3 smaa Saar efter sidste Inoculationer til høire Arm, derfra

Inoculationer til samme Arm, og 3 In o culationer til høireAri
fra A— 2, Johan Krum (fra Bubonsaaret).

3
/ji 53. 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammt

steds med det diluerede Pus. 2 af de til høire Arm fra A—2 satte Ir

oculationer have slaaet an, de ere dækkede med smaa Cruster, de unde:

liggende Saar gaae ikke i Dybden, og de have næsten ingen Areol

herfra 3 Inoculationer til samme Arm. 3 Inoculationer t

hvert Laar fra de sidste sammesteds.
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6
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds, og 3 Inoculationer til høire Arm saavel fra Pustlerne efter

det diluerede Pus, som fra dem, der hidrøre fra A— 2.
9
/n 53. 3 Inoculationer til høire Arm med Materie, hidrørende’

fra A— 2. Efter de sidste Inoculationer med Materie efter det diluerede

Pus kun 1 Pustel, der er aborterende; 3 Inoculationer fra nogle af

de ældre Saar fra samme Række. 3 Inoculationer til hvert Laar
fra de sidste sammesteds.

19 /

/ii 53. 3 Inoculationer til høire Arm frade sidste efter den
diluerede Materie, 3 Inoculationer til samme Arm medMaterie, hid-

Irørende fra A— 2, og 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

I sammesteds.
13
/u 53. Der viser sig fremdeles Udflod fra Urethra og Excoriatio-

Inen i Omfanget tiltager, herfra Inoculation til høire Laar. Urethra

pensles med Solutio argenti nitrici.
15
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

Imesteds, og 3 Inoculationer til høire Arm saavel fra Pustlerne efter

Idet diluerede Pus, som fra dem der hidrøre fra A— 2.

(

I
18
/n 53. 3 Inoculationer til høire Arm fra Pustlerne hidrø-

ende fra A—2; efter de sidste Inoculationer med Materie efter det dilu-

rede Pus aborterende Pustler. 3 Inoculationer til hvert Laar fra

le sidste sammesteds, der have fremkaldt meget smaa Pustler.
2
‘/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til høire Arm

fra de sidste paa disse Steder, og 3 Inoculationer til venstre Arm
I fra A. Hansen.

2
Vil 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer

paa venstre Arm temmelig dybe Saar, herfra 3 Inoculationer til sam-
lime Arm; efter sidste Inoculationer paa høire Arm ligeledes i det Dybe
I gaaende Saar af noget over P" i Diameter, herfra 3 Inoculationer til

Isamme Arm.
27
/u 53. 3 Inoculationer til hver Arm frade sidste samme-

I steds; efter de sidste Inoculationer paa Laarene er der paa venstre Laar
I aborterende Pustler, paa høire Laar derimod i Dybden gaaende Saar af

|l% //y
Diameter, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

30
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

I mesteds. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm kun 1 meget liden

I Pustel, paa høire Arm 3 noget i Dybden gaaende Saar, herfra 3 Inocu-
Jlationer til hver Arm.

s
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ere Pustlerne som

I sædvanlig brustne og de superficielle Saar bedækkede med en tynd Cruste;

Iherfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
V12 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene kun 1 liden Pu-

1 stel paa hver Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
Vi 2 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

%2 53. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virk-

Ining, paa høire Arm meget smaa Pustler, herfra 2 Inoculationer til

samme Arm.



9
/i 2 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
10

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning,

3 Inoculationer til denne Arm fra tidligere Saar sammesteds. 3 In-

oculationer til venstre Arm fra G-— 1, M. Etlefsen.
12

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar.
13

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm meget smaa
Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Efter sidste Inocu-

lationer paa hoire Arm temmelig store Pustler, herfra 3 Inoculationer
til samme Arm,

16
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
J6

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm brustne Pustler

og noget i det Dybe gaaende Saar af
J

/V" Diameter; efter sidste Inocu-

lationer paa venstre Arm ingen Virkning. 3 Inoculationer til hver
Arm fra de sidste paa høire Arm.

Der er Spor af Tubercula mucosa ved Anus, ubetydelig Infiltra-

tion i venstre Labium majus, forøvrigt intet Abnormt.
is
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning,

og de næstsidste Pustler ere aborterede.
ls
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm brustne Pustler,

og Saar af 1"' Diameter, herfra 3 Inoculationer til samme Arm,
Efter de tidligere paa denne Arm foretagne Inoculationer temmelig store

og intens røde Ar.
22

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene store Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hver Arm.
26
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Saar aH

V2
"' Diameter, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; efter sidst<H

Inoculationer paa høire Arm 3 smaa Saar bedækkede med tynde CrusterB

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
21
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra U— 8, 0. Balm

zersdatter
,
der er inoculeret fra h— 1, O. Berntzen.

2S
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm Saar af V3 '‘l

Diameter, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; efter sidste Ino !

j

culationer paa høire Arm nedfaldne Pustler, hvorunder lette Excoriatione i

og meget liden Secretion, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Der viser sig en liden rød Papel paa den øverste Deel af Labiur

majus sinistrum, og en henimod høire genito-crural Bøining.
30
/i 2 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustle]

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
3
Vi 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm aborterend

Pustler, paa høire Arm nedfaldne Pustler, Secretet er incrusteret fra d s

under Gnisterne værende Saarflader, 3 Inoculationer til samme Arn 1.

2
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar 2 meget sma

Pustler, paa høire Laar 3 store Pustler, herfra 3 In o c. til hvert Laa
Vi 54. 3 In o cu lat. til høire Arm fra de sidste sammested *

Vi 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds, i

Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa Pus



71

liér, der ere nedfaldne og ei indeholde Pus til ny Inoculation; 3 Inocu-
llationer til denne Arm fra en af de tidligere Saar sammesteds.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene temmelig store Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
9
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Tuberklerne paa Labia majora ere forsvundne paa nogle ubetyde-

llige Rester nær paa høire Side.
ll
/i 54. De tidligst satte Inoculationer paa Laarene med Materie

fra U—8 (h— 1) have fremkaldt store, Vs Tomme lange Saar med op-

Isvulmede Rande og pyogenetisk Membran. 3 Inoculationer til hvert
iLaar fra de sidste sammesteds.

i2
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa lioire Arm 3 charakteristiske

Saar, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.

I

" u
/i 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

3 Inoculationer til venstre Arm fra U— 8, venstre Arm, det Saar,

der er inoculeret fra U— 3.
n
/i 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Ino-
culationer til samme Arm.

18
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

Imesteds; paa venstre Arm kun 1 Pustel, herfra 3 Inoculationer til

samme Arm.
2
Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
23

/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene og paa venstre

I Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til ethvert af disse Steder.
2
Vi 54. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.

2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

I mesteds
;
paa venstre Arm meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer

I til samme Arm.
2
Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa

jPustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
29
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, her-

Ifra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm smaa Pustler,

Iherfra 3 Inoculationer til samme Arm.
3% 54. 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

V2 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm meget smaa

iPustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm, og 3 Inoculatio-

ner til venstre Arm med Materie fra U— 4, venstre Arm; paa høire

I Arm aborterende Pustler.

V2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede Pust-

vier, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm med Materie

I fra U—8 smaa, nedfaldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
jArm; efter sidste Inoculationer paa venstre Arm med Materie fra U—

4

I
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smaa nedfaldne Pustler (ikke mere udviklede end de efter Materien fra

hende selv) herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Vs 54. 3 In o cu lat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds.
8
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm med Materie fra

U— 4, smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Efter

sidste Inocul. paa venstre Arm med Materie fra U— 8 aborterende Pustler.

‘% 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Yed den foretagne Undersøgelse af Halsen findes intet Abnormt.
u
/2 54. Efter sidste Inoculation paa venstre Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm
13/

2 54. Smaa Pustler paa Laarene efter sidste Inoculation, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
‘Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning, 3

Inoculationer til hver Arm fra M— 1, Oleana Amundsdatter.
x
Va 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hver Arm.
19
/2 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2% 54. Meget smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Armene,]

herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
2% 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
23
/2 54. Ingen Virkning efter de sidste Inoculationer paa Armene.l

Den 17de Februar indfandt sig Febertilfælde, og i Løbet af noglel

Dage udviklede sig en Typhus abdominalis, hvorefter Reconvalescentsenl

først indtraadte henimod Midten af Marts Maaned. Under den typhosej

Tilstand blev Syphilisationen udsat.
lf

/. 54. De fleste tidligere Inoculationssaar ere tilhelede, kun en-

kelte ere endnu bedækkede med Cruster. Under de, der bedække de sid-|

ste Inoculationer, er der især paa venstre Laar rigelig Secretion, herfra

3 Inoculationer til hvert Laar.
‘Vs 54. Paa venstre Laar ret godt udviklede Pustler, herfra 2|

Inoculationer til samme La ar, paa hoire Laar mindre Pustler, her-j

fra 3 Inoculationer til samme Laar.
“/. 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-j

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
18
/a»

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler]

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
23
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust]

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Appetiten er mindre got

D. Tinet, rhei vinosæ 5yj*

Liqv. anodyni 5d*

s. gtt. XL. t. p. d.
26
/3 54. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene kun en liden Pu|

stel paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til samme Laar.
Der er efter de Inoculationer, som ere satte, efterat hun har gjen|

nemgaaet Typhus, charakteristiske og i det Dybe gaaende Saar.

Hun klager fremdeles over Mangel paa Appetit, har inat havt nc

gen Qvalme og en Opkastning, Tungen er reen.

D. Vinum rubrum.
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29
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar 2 smaa Pust-

er, herfra 3 Inoculationer til samme Laar.
V* 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar meget smaa

histier, herfra 3 Inoculationer til samme Laar.
°U 54. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Laar 1 Pustel, her-

•a 3 Inoculationer til samme Laar; 3 Inoculationer til hver
Lrm og til høire Laar fra A— 4, Michael Syvertsen.

Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar smaa Pustler,

terfra 3 Inoculationer til samme Laar; paa Armene smaa Pustler,

erfra 3 Inoculationer til hver Arm.
10
/i 54. 3 Inoculationer til hver Arm og til høire Laar

ra de sidste paa disse Steder; paa venstre Laar ingen Virkning.
13A 54. 3 Inoculat. til høire Laar fra de sidste sammesteds.
19A 54. Hun har uden Tilladelse aftaget Glassene. Der viser sig

un ubetydelige Spor af de sidste Inoculationer paa høire Laar, herfra 3

noculationer til samme Laar; 3 Inoculationer til venstre
jaar og til hver Arm fra A— 4, Michael Syvertsen.

22A 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
teds. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun 2 Pustler paa venstre

;aar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2%54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pustler,

er kan kun med Vanskelighed tilveiebringes Materie til 3 nye Inocu-
ationer til hver Arm; paa Laarene smaa Pustler, herfra 3 Inocu-
ationer til hvert Laar.

28A 54. Efter sidste Inoculationer saavel paå Laarene som paa Ar-
nene ingen Virkning.

9
/a 54. Nær Udmundingen af høire Glandula Cowperi viser sig et

>aar, ikke dybt, bedækket med pyogenetisk Membran. Inoculation herfra til

ænstre Laar. Omgivelsen af Orificium urethræ er noget rød.
10
/a 54. Det igaar bemærkede Saar er idag mindre.

12
4> 54. Lige ved Orificium urethræ er der et lignende Saar, som

æd Glandula Cowperi dextra, ogsaa dette er belagt med pyogenetisk Mem-
)ran, herfra 3 Inoculationer til venstre Laar. Inoculationerne fra

let første Saar abortere. For med større Sikkerhed at bedømme Inocu-

iabiliteten af det fra disse Saar kommende Pus, blev 2 Inoculationer satte

il venstre Arm hos Johanne Hansen
,
Q—4, der lider af constitutionel Sy-

)hilis, og nylig er tagen under Behandling med Mercur.
J

Va 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar viser sig en

'inge Hævning af Epidermis, hvorunder Spor af Vædske, hermed 1 ny
[noculation til samme Laar.

15
/6 54. Alle Inoculationer paa venstre Laar abortere, det samme

er Tilfældet med Inoculat. fra denne Patient til Q—4, Johanne Hansen.
1
Va 54. Der viser sig idag en Excoriation paa høire Labium ma-

ius, der tydelig er bevirket ved Bristningen af nogle Herpespustler.
21

/a 54. Saaret ved Ductus excretorius GI. Cowperi dextræ er sna-

rere tiltaget i Størrelse. Forøvrigt saaes det idag tydeligt, idet der ud-

tryktés en klar Vædske fra Glandula Cowperi, at Saaret ligger omtrent
1'" nedenfor Udførselsaabningen.
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Ve 54. De smaa Saar ved Glandula Covperi dextra og nær Ure-
thra ere tilhelede. Hendes Almenbefindende er meget godt.

Udskrives helbredet.

Den 6te September indbragtes Materie fra Jørgen Hansen
,
A— 5,

der havde en 8 Dage gammel Chanker, og som derfra var inoculeret til det

ene Laar for 2 Dage siden med positivt Resultat.

Denne Materie havde til næste Dag fremkaldt Pustler, der allerede

vare brustne, medens de Pustler hos J. Hansen
,

hvorfra Materien var

tagen, aborterede. Saarene efter disse Inoculationer bleve smaa og su-

perficielle, og 5 Dage efter Inoculationen vare de allerede paa den ene

Arm tilhelede. Denne Materie holdt sig gjennem 4 Led, idet Virkningen

efter hver følgende Inoculation viste sig mere intens, saaledes, at der i

4de Led var udviklet store Pustler. Efter 5te Inoculation aborterede

Pustlerne, og jeg har i dette Tilfælde forsømt at inoculere fra de næst-

sidste Inoculationer, som maaskee vilde have slaaet an, da det ogsaa af

følgende Observationer vil sees, at en i Begyndelsen svagt virkende Ma-

terie kan ved fortsat Inoculation vinde i Kraft.

Den 10de September indbragtes Materie fra U— 1, 9de Led, denne

holdt sig kun i 12 Led, hos U— 1 derimod i 49 Led efter denne Inocu-

lation. Virkningen var gjennem flere Led stærk.

Den 21de October indbragtes Materie fra A. Berg
,
2det Led efter

den Materie der var kommen fra C— 1, den var altsaa 29 Led fra sit

Udspring, H— 2. Den vedligeholdt sig hos E. Martinsdatter i 18 Led,

hos A. Berg i 17 Led.

Den 31te October indbragtes Materie til høire Arm fra A— 2, Johan

Krum
,

(see p. 55) der viste sig efter den første Inoculation liden Virk-

ning, i senere Led fremkaldte den smaa, men i det Dybe gaaende Saar,

endnu senere større Pustler, og om Arrene er det bemærket, at de vare

store og intens røde; den vedligeholdt sig i 18 Led.

Den 21de November indbragtes Materie fra Anders Hansen
,

3die

Led fra dens Udspring hos M. Ellefsen. Den holdt sig kun i 4 Led, men

fremkaldte i 2det dybe Saar.

Den 10de December inoculeredes atter fra M. Ellefsen
,

fra et ar-

tificielt Saar, der var cauteriseret med Wienerpasta. Inoculationen slog an,

men kun for den ene Gang.

Den 27de December indbragtes Materie fra U—8, Olava Balzers-

datter
,
der var inoculeret fra h— 1, Ilte Led af den fra hans egne Chankre

komne Materie, der fra denne Tid af hos ham selv vedligeholdt sig i 6

Led, hos E. Martinsdatter derimod i 29 Led.

Denne Materie fremkaldte i Begyndelsen smaa Pustler, men disse
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Ldviklede sig længer hen, og endte med meget store og dybe Saar, senere

»leve ogsaa Pustlerne fra Begyndelsen af større, og vedligeholdt gjennem

nange Led en stærk Udvikling.

Den 14de Januar 1854 blev atter indbragt Materie fra U— 8, men

lenne hidrørte fra U— 3 selv, og var oprindelig fra Johan Krum
,

Ilte

jed. Saavel Stammaterien, som den der var indbragt sidst, holdt sig i

r

Led, her syntes den altsaa ei at have tiltaget i Kraft ved at passere

t ikke syphiliseret Individ, dog maa det komme i Betragtning, at E
,

IJartinsdatter dengang allerede saa længe var syphiliserst.

Da de forskjellige Inoculationsrækker fra U—8 ikke længer gave

aoculabel Materie, indbragtes Pus fra M. Syvertsen
,
der nylig var indlagt

aed 3 Maaneder gamle, phagedæniske Bubonsaar. Denne Materie slog

jodt an, men vedligeholdt sig dog kun gjennem 3 Led.

Den 30te September foretoges Inoculation med dilueret Pus, 1 liden

)raabe Pus fra Inoculationen paa Laaret af 2% blev blandet med 10 Draa-

»er Blodserum. Denne Materie holdt sig først kun i 2 Led, men derpaa

»lev der atter taget Materie fra første Led, og nu fremkaldtes gjennem

lere Led smaa, men charakteristiske Saar, og Materien vedligeholdt sig

iu i 8 Led.

Det sees, at den fra Tubercula mucosa foretagne Inoculation har

remkaldt Pustler; Grunden, hvorfor der ei i Journalen findes Mere om

lisse, er den, at de strax igjen ere nedfaldne, saaledes som Tilfældet er

ifter Inoculation med en svag Materie.

14 Dage efter Syphilisationens Begyndelse fandtes Tubercula mu-

I ;osa i betydelig Grad formindskede, 1 Uge senere vare de saavel om
I Jenitalia som ved Anus forsvundne, der viste sig kun brune Pletter,^ hvor

i le have siddet. Saarene saavel paa Labia majora som minora tilhelede.

I Der indfandt sig senere hen en Excoriation ved Orificium urethræ, og der

fandtes over 3 Maaneder efter Curens Begyndelse atter Spor af Tuber-

H 3ula mucosa ved Anus og Genitalia, og enkelte større Pustler ved Genitalia.

[1 5 Maaneder efter Curens Begyndelse vare alle Phænomener forsvundne.

Efterat være syphiliseret 5 Maaneder 1 1 Dage angrebes hun af en

llryphus abdominalis, der ikke opnaaede nogen høi Grad. Under denne

I ilhelede de fleste af de artificielle Chankre, og ingen af dem antog nogen

Iphagedænisk Charakteer. Fra de sidste Saar, der endnu efter gjennem-

I *aaen Typhus vare aabne, inoeuleredes med positivt Resultat.

De Excoriationer, der efterat Immunitet var tilveiebragt viste sig

I ige nedenfor Udmundingen af Glandula Cowperi dextra og ved Urethra,

1 3re værd at lægge Mærke til. De havde ganske samme Udseende og

|
samme Sæde som de Saar, man saa hyppig træffer hos Puellæ publicæ.

I Materien var ikke inoculabel hverken hos den Syge selv eller hos et an-
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det Individ, der ei var syphiliseret. Hun havde ikke været udenfor Hospi-

talet, og der var ingen Formodning om, at de kunde være opstaaede efter

en Coitus impurus, sandsynligst er det, at de ikke havde noget med deri

syphilistiske Affection at bestille, og dog var deres Udseende saa ligi

Chankre, at man under andre Forhold uden Betænkning skulde erklæreij

dem derfor.

Niende Observation.

Tidlige constitutionelle Tilfælde, Syphilisation, Helbredelse.

Jacob Olsen
,
22 Aar gammel, indkom den 18de September 1851

i Hospitalet. Paa Glans penis, paa Collum og paa Præputium sees pa;

en intens rød Bund flere større og mindre tildeels ulcererede Tubercuhj

mucosa, og tillige paa et Par Steder af Præputium serpiginøse, ulcererend

Flader af omtrent en Tommes Længde med ophøiede Rande, Bunden be|

lagt med pyogenetisk Membran. Ved Orificium ani og udad til Sidern

paa begge Nates sees mange tildels ulcererede Tubercula mucosa.

Paa den høire Side af Panden op imod Haargrændsen sees et Pa|

med Skjæl bedækkede Pletter af V2 Tommes Udstrækning.

Palatum molle, Uvula, Crura veli palati og Membrana postericj

pharyngis sees indtagne af en skarp begrændset Rødhed og belagt m
et hvidt Exsudat.

Den 29de Juni d. A. blev han udskreven fra Hospitalet, efterat væi

behandlet for en indureret Chanker med locale Midler. Der er nu int<|

Spor tilbage af den daværende Haardhed.

Omtrent for en Maaned siden begyndte den nuværende constit

tionelle Sypbilis at udvikle sig paa Membrum og i Halsen, for 14 Da
Dage siden bemærkede han Tubercula mucosa ved Anus, og for 8 Da
siden Exanthemet i Panden.

21
/g 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra C— 1, Martin Larse

2% 53. Begyndende Pusteldannelse efter Inoculationerne fra iga
2
%, 2% 53. Der er store Pustler efter de sidste lnoculationer p<

f

Laarene, herfra 3 lnoculationer til hvert Laar.
2% 53. De første lnoculationer have nu fremkaldt Pustler af

l

/J

Diameter, hvoraf enkelte endnu ikke ere brustne.
29
A) 53. Store Pustler efter de sidste lnoculationer, fra disse

lnoculationer til hvert Laar.
s% 53. Tubercula mucosa paa Glans og Præputium ere forsvundnj

de omkring Anus ere formindskede.
2
/io 53. Store Pustler efter de sidste lnoculationer, fra disse 3 In

culationer til hvert Laar.
Vio 53. Paa venstre Laar 3, paa høire Laar 2 store Pustler eftj

sidste lnoculationer, fra disse 3 lnoculationer til hvert Laar.
Vi o 53. Tydelige Pustler efter Inoculationerne fra igaar.

Vi o 53. Efter sidste lnoculationer store Pustler, hvoraf 5 ere rui|

perede, fra disse 3 lnoculationer til hvert Laar.
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12
/i 0 53. 3 In o cu lat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

13
/10 53. Imellem 3die og Ide Taa paa venstre Fod viser der

g Excoriationer
u
/io 53. Tubercula mucosa ved Anus svinde, men der har ud-

iklet sig flere Fissurer, der trænge sig ind i Rectum og fremkalde stærke

merter, hvorfor de pensles med Argentum nitricum.
1o
/ioj

n
4o 53. 3 Inoc. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

21
/io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

æsteds. 3 Inoculationer til høire Arm med dilueret Pus; 1 Draabe
us efter de næstsidste Inoculationer paa hans venstre Laar, blandet med
Draaber Blodserum.

Der viser sig ved Corona glandis et rundt superficielt Saar, herfra

n Inoculation til venstre Laar.
22

/i 0 53. Efter Inocul. igaar paa høire Arm meget smaa Pustler.
2
Vi o 53. Inoculationen til venstre Laar fra Excoriationen paa Glans

ndes idag aborterende, efterat der igaar viste sig en tydelig Elevation af

Ipidermis og Udtræden af et farvet Fluidum. 3 Inoculationer til

vert La ar fra de sidste sammesteds.

Efter Inoculationerne paa høire Arm en liden Pustel, herfra 3

no culationer til samme Arm.
2
Vio 53. Efter Inoculationerne paa høire Arm 3 smaa Pustler, om*

ivne af en svag Areola.
2
Vio 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 3 smaa Cruster, un-

er hvilke der forefindes Saar, der gaae i Dybden, herfra 3 Inocula-
oner til samme Arm

3%o 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 2 smaa Cruster, hvor-

tider smaa, noget i det Dybe gaaende Saar, herfra 3 Inoculationer
il samme Arm.

2/m 6
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar frade sidste sam-

æsteds, og 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.
6
/n 53. Der vedligeholder sig fremdeles excorierede Steder af en

ind Form ved Corona glandis.
11
/iu

14
/n Vj/n,

20
/n ?

23
/n og

" 6
/ii 53. 3 Inoculationer til

vert Laar, og 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste paa
isse Steder.

30
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustler, herfra

Inoculationer til samme Arm.
Vi 2 53. Fissurerne ved Anus existere fremdeles.
3
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 2 meget smaa Pust-

ur, herfra 3 Inoculationer til samme Arm (desuden fra disse 3

noculationer til høire Arm hos C— 2, A. Hansen).

Vi 2 og
9
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

immesteds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa Pust-
ir, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.

12
As 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-
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mesteds; 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste og 3 Inocu-
lationer til venstre Arm fra O. Berntzen

,
h— 1.

i0
/i 2 53. Yel udviklede Pustler efter sidste Inoculation paa Laa-

rene, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Meget smaa Pustler

paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa venstre

Arm ere Pustlerne mere udviklede og omgivne med Areola.
18
/is 53. Efter sidste Inoculationer kun 1 Pustel paa høire, 3 paa

venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa høire Arm
aborterende Pustler; 3 Inoc. til venstre Arm fra de sidste sammesetds.

19
/i 2 53. Fissurerne ved Anus begynde at tilhele, men Tuberklerne

blive staaende ved samme Punkt.
21
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; efter sidste Inoculationer paa venstre Arm er der smaa Cruster,

hvorunder meget lidet Pus, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
24
/i 2 >

2
V 1

2

?

3%2 53 og
2
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar

og til venstre Arm fra de sidste paa disse Steder.

7i 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm veludviklede

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar store Pustler,

paa høire Laar mindre Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert
Laar; paa venstre Arm store Pustler, herfra 3 Inocul. til samme Arm.

u
/i 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, herfra

3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm nedfaldne Pustler.

Secretet er indtørret til en tynd, sprød Cruste, hvorunder ingen Materi

til ny Inoculation. 3 Inoculationer til venstre Arm fra tidliger

Inoculationer sammesteds; 3 Inoculationer til høire Arm med Ma-
terie fra h— 1, O. Berntzen.

14
/i 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene

3 Inoculationer til høire Laar fra A. Berg, der er inoculeret fra U
paa høire Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm
3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

18
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning

paa venstre Arm meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til venstrt
Arm; og 3 Inoculationer til venstre Arm med Materie fra U

—

1

venstre Arm. De sidste Inoculationer paa høire Laar have ikke slaaet an
2
Vi 54. Sidste Inoculationer paa venstre Arm fra U— 1 have frem

kaldt Pustler, der ere brustne og omgivne med temmelig intens Areola

herfra 3 Inoculationer til høire Arm; paa venstre Arm efter Materiel

fra ham selv 3 smaa Pustler med mindre intens Areola, herfra 3 Inocu
lationer til samme Arm.

24
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her

fra 3 Inoculationer til hver Arm; 3 Inoculationer til hver
La ar fra U— 4, høire Arm.

2
Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virkning

paa høire Laar 2 vel udviklede Pustler med Areola, herfra 3 Inocul
a|

tioner til hvert Laar; paa venstre Arm vel udviklede Pustler, herfrj

3 Inoculationer til samme Arm; paa høire Arm store Pustler, he

fra 3 Inoculationer til samme Arm.
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a% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede Pust-

r, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa begge Arme smaa
ustier, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.

2
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

a 3 Inoculationer til hvert Laar, paa hoire Arm ingen Virkning,

aa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til samme Arm.
% 54. 3 I. til hoire Arm fra Andreas Johansen (I. paa Laarene).

% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-
feds; efter de sidste Inoculationer paa venstre Arm aborterende Pustler.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm ingen Virkning;

Inoculationer til denne Arm fra de sidste paa Armene hos C— 1,

1artin Larsen

.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede Pust-

ir, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm ingen Virkning,

aa venstre Arm Spor af nedfaldne Pustler. 3 Inoculationer til hoire
_rm fra M— 1, Oleana Amundsdatter (Materien kommen fra K— 1). 3

noculationer til venstre Arm med Materie fra K— 1, G. Syvers-

atter
,

sidste Inoculation paa Laarene.
u
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

ia 3 Inoculationer til hvert Laar.
A4A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler med

.reola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
‘Vs 54. Efter sidste Inoculat. paa venstre Laar aborterende Pustler,

aa hoire Laar 3 smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til samme Laar.
A% 54, 3 Inoculationer til venstre Arm fra M— 1, O. Amundsdatter.
2% 54. Efter de sidste Inoculationer paa hoire Laar 3 meget

jnaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar.
2AA 54. Efter sidste Inoculat. paa venstre Arm saa liden Virkning,

p
derfra ingen Materie kan erholdes til videre Inoculationer.

22A 54. 3 Inocul. til venstre Arm fra H— 2, C. Christiansen.
23A 54. Efter sidste Inocalationer paa hoire Laar ingen Virkning.
26

/
2 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm temmelig store

’ustler, omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
28
A 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene kun paa venstre

krøl meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm;

I

" Inoculat. til hvert Laar fra H—2, Chr. Christiansen
,

sidste Inocul.
3A 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virkning

;

aa Laarene smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning; 3

noculationer til hvert Laar fra de første sammesteds, som hidrøre

a Chr. Christiansen.
9A 54. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa

rustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
A2A 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Laarene.
13A 54. Alle de syphilistiske Phænomener, for hvilke han indlag-

I es i Hospitalet ere forsvundne, Almeenbefindendet er godt, han foler sig

I ‘iskere end ved Indlæggelsen, og Nutritionen er forbedret.

Udskrives helbredet.
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Han liar flere Gange, og sidst d. Ve 54 indfundet sig hos mig, og jeg

har ved den anstillede Undersøgelse fundet ham fuldkommen frisk og rask.

Jacob Olsen er først inoculeret fra C— 1 Martin Larsen
,

7de Led

(see p. 61). Materien har altsaa gaaet gjennem 21 Led fra sit første

Udspring hos li— 2, G. Larsen. Pustlerne vare udviklede Dagen efter Inocul.,

og allerede de første Pustler vare store, de opnaaede 7 Dage efter Ino-

culationen Vs" i Diameter; i 29de Led begyndte enkelte Pustler at abor-

tere, i 36te Led var der atter paa det ene Laar store Pustler, men i 38te

Led aborterede de.

Den 12te December indbragtes Materie fra O. Berntzen, h— 1, 4de

Led, der havde Materien fra P— 1, 10de Led, som igjen havde den fra

A— 2, Johan Krum. Allerede de første Pustler vare vel udviklede og

havde Areola; for 7de og 8de Led er anmærket, at Pustlerne vare store

og i 10de Led aborterede de, hvorfor der blev foretaget ny Inoculatior

fra en af de tidligere Saar i den samme Række; samme Dag indbragte!

ny Materie fra O. Berntzen
,
men denne holdt sig kun i 1 Led, og derson

man sammenholder dette med den samme Materies Virkning hos h— 1, vi

man finde, at den der efter denne Tid kun holdt sig i 3 Led, og at Pust

lerne i denne Tid vare smaa. — Den 14de Januar indbragtes Materie fri

A. Berg
,
kommen fra U— 3, men den slog hverken an hos A. Berg elle

J. Olsen
,
hos U— 3 slog denne samme Materie endnu an i mange Lee

Hos A. Berg har det været Tilfældet, at fra denne Tid af næsten inge

Materie har villet holde sig. Er Materien svækket ved at gaae igjennei

hans Legeme, og er det Aarsagen hvorfor den heller ei har slaaet an hc

Jacob Olsen ?

Den 18de Januar indbragtes Materie fra U— 1, 1ste Led, paa vei

stre Ann, kommen fra G— 4, denne holdt sig kun i 4 Led, medens de

hos U— 1 holdt sig i 15 Led.

Den 24de Januar indbragtes Materie fra U— 3, E. MartinsdatU

16de Led, Materien kommen fra Johan Krum
,
den holdt sig kun i 2 L(

hos U—3, men i 9 Led hos Jacob Olsen.

Den 21de October foretoges til venstre Arm en Inoculation m<

dilueret Pus; 1 liden Draabe Pus fra næstsidste Inoculationer paa venst

Laar hos ham selv blev blandet med 8 store Draaber Blodserum. D<i

næste Dag var der allerede udviklet smaa Pustler, efter 4 Dage vare endi

Pustlerne smaa, og vare omgivne af en svag Areola. Pustlerne have ik

den hele Tid havt nogen betydelig Udvikling, og vare fra 14de Led sme

Materien vedligeholdt sig i 18 Led, medens den paa Laaret vedligehol

sig i 27 Led.
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lian har i det Hele faaet 469 Inoculationer, hvoraf 74 ei have

laaet an.

9 Dage efter Syphilisationens Begyndelse vare Tubercula mucosa

aa Glans og Præputium forsvundne, omkring Anus vare de formindskede

;

4 Dage senere begyndte de ved Anus at svinde mere, men der udvik-

le sig til samme Tid flere Fissurer, der trængte ind i Rectuin og frem-

aldte stærke Smerter. Samtidig hermed viste sig Excoriationer mellem

"æerne paa venstre Fod. Forst efter 9 Ugers Forlob begyndte Fissu-

3rne ved Anus at tilhele, og endnu til denne Tid var der ikke ganske

betydelige Rester af Tubercula mucosa tilbage. Forst henved 6 Maa-
eder efter Syphilisationens Begyndelse vare alle Symptomer hævede.

Denne Patient har aldrig benyttet Mercur eller lod, da han, som
ournalen udviser, kun er behandlet med locale Midler for den forud-

aaede indurerede Chanker.

Tiende Observation.

idlige constiiutionelle Tilfælde, Syphilisafion, seponeret paa Grund af indfræ-

dende nervøse Phænomener, Mercur og lodkali, Helbredelse — Recidiv.

Christiane Hansen
,
Puella publica, 22 Aar gammel, indkom i Hos-

italet den 26de September 1853. Paa Randene og den udvendige Flade
l Labia majora sees mange storre og mindre Tubercula mucosa beklædte

æd Epidermis. Der er Roseola i Ansigtet, paa Brystet, Maven, Laarene

£ Armene. I Nakken, langs Haargrændsen sees mange større og min-

re Impetigopustler. Paa venstre Crus veli palatini sees et ovalt Ulcus af

—4"'
i den længste Diameter, med noget ophoiede Rande og en hvid

und. Den venstre Tonsille er opsvulmet, ujevn, belagt med hvide

xsudater, og forøvrigt er der nogen Rodhed i Halsen.

Hun har været behandlet her i Hospitalet 11 Gange forhen, de 9

lange for blennorrhagiske Affectioner, og 2 Gange for Syphilis med lo-

ale Midler.
2% 53. 3 Ino culationer til hver Arm fra C—

1

,
Martin Larsen,

[noculation fra
2d
/9 ).

2% 53. Der er Pustler efter Inoculationerne igaar.

V lo og 4
/io53. Store Pustler efter de sidste Inoculationer, herfra

Inoculationer til hver Arm.
Vio 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste paa Armene.
10

/io,
13
/io og

16
/io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de

dste sammesteds.
,9
/io 53. Tubercula mucosa ved Genitalia ere betydelig nedfaldne

;

Roseola er forsvunden, men der viser sig rundt omkring paa de nedre

ixtremiteter smaa Hobe af fine Papler. I Ansigtet, bag i Nakken og

aa Underlivet synes der at være fine Yesikler. Paa venstre Tonsille

ies et temmelig dybt Saar. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store,

6
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Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. 3 Inoculationer
til venstre Arm med dilueret Pus fra en af de sidste Inoculationer

paa Laarene (1 Draabe Pus til 8 Draaber Serum sangvinis).
2
Vi o 53. Efter Inoculationerne paa venstre Arm brustne Pustler.

22
/io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar, og 3 Inoculatio-

ner til venstre Arm fra de sidste paa disse Steder.
2
7io 53. Efter sidste Inoculationer baade paa Laarene og paa

venstre Arm vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til ethvert
af disse Steder.

2
7io 53. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer paa
venstre Arm kun 1 Pustel; herfra 3 Inoculationer til samme Arm.

3%0 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til venstre
Arm fra de sidste paa disse Steder.

2
/n 53. 3 Inoculationer til høire Arm med Materie i Form

af Cruster, modtaget fra Auzias-Turenne\ Materien er efter en Inoculation,

der er foretagen for omtrent 3 Uger siden. Der viser sig nu ogsaa paa

de øvre Extremiteter en papuløs Eruption.
3
/n 53. 3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sam-

mesteds. Sidste Inoculationer paa Laarene have kun fremkaldt 2 Pustler

paa hoire Laar. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de næstsidste

sammesteds.

Vn 53. Inoculationerne paa høire Arm have slaaet an, herfra 3

Inoculationer til samme Arm.
%i 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar, og 3 Inoculatio-
ner til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

8/n 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.
9
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til venstre

Arm fra de sidste paa disse Steder.
ll
/n 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.

12
/u 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pust-

ler; 3 Inoculationer til hvert Laar fra de næstsidste sammesteds.!

Paa venstre Laar ere alle Inoculationssaar paa det nærmeste tilhelede.

3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
13
/n 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds,

16
/n 53. Efter de sidste Inoculationer saavel paa Laarene som

paa Armene aborterende Pustler. 3 Inoculationer til hver Arm fra

I— 2, M. Ellefsen.
19
/n 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sam-

mesteds. De sidste Saar paa Armene ere ikke dybtgaaende, de ere smaa l

og have ubetydelig Areola. 3 Inoculationer til hvert Laar fra dt

sidste paa Armene.
5 1

22
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arn

fra de sidste paa disse Steder.
2o
/n 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene og paa venstr(

etl

Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert af disse Ste- K

der; paa høire Arm store Pustler, herfra 3 Inoculat. til samme Arm
28
/n 53. Paa Randene af Labia majora sees endnu Spor af Tu-
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>ercula mucosa. Det papuløse Exanthem bestaaer fremdeles; tilvenstre af

Jvula sees en Excoriation, forøvrigt nogen Rødhed. Efter sidste Inocu-

ationer paa Laarene smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert
^a ar; paa Armene ingen Virkning, 3 Inoculationer til hver Arm
ra C— 2, A. Hansen.

Vi 2 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
steds. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar næsten ingen Virkning,

>aa venstre Laar 3 vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til

ivert La ar.

%2 53. Der har i de sidste Dage udviklet sig krampagtige Til-

æide, der synes at have sit Udspring fra Centralnervesystemet. Blodud-
ømmelser og Narcotica ere anvendte, Syphilisationen er seponeret, og der er

orordnet hende en Solutio Kali hydroiodici. (5ii—Sviii) cochl. majus t. p. d.
19

/i 2 53. De spasmodiske Bevægelser ere meget aftagne i de sid-

ste Dage.

% 54. Begrændset Rødhed og Ulceration paa venstre Tonsille.

De spasmodiske Bevægelser ere ophørte.

Seponat Solut. Kali hydroiodici.

Detur Protoioduret. mercurii gr.
lU m & v.

l% 54. Der er indtraadt Salivation.

Seponat Protoioduretum mercurii.
30
/i 54. Der er endnu Rester af det papuløse Exanthem.

Repetat Solut. Kali hydroiodici, cochl. majus t. p. d.

% 54. Det papuløse Exanthem viser sig endnu paa Laarene.

D. Fumigationes cinnabarinæ, en Røgning hver anden Dag.
14
/2 54. Efter 5 Røgninger er der indtraadt temmelig stærk Sali-

fation, hvorfor hun ophører med dem.

Det papuløse Exanthem er nu fordetmeste forsvundet.
25A 54. Udskrives helbredet.

Der indbragtes først Materie fra C— 1, M. Larsen
,
9de Led, altsaa

24de Led fra dens Udspring hos G. Larsen. Denne holdt sig i 14 Led,

og fremkaldte strax fra Begyndelsen af store Pustler, i Ilte Led bleve

le smaa, men vare atter i 14de Led vel udviklede; i 15de Led aborte-

rede de ganske.

Dernæst overførtes Materie fra M. Ellefsen
,

den vedligeholdt sig

paa Armene kun i 3 Led, medens den paa Laarene holdt sig i 5 Led,

og havde sandsynligviis endnu længer viist sig virksom, dersom det ei

paa Grund af de indtraadte Krampetilfælde var bleven nødvendigt at

ophøre med Syphilisationen. Denne Materie fremkaldte forøvrigt ei saa

store Pustler eller saa dybtgaaende Saar, som den først inoculerede, men

dette kunde være en rimelig Følge af, at Syphilisation allerede i nogen

Tid havde fundet Sted.

Der inoculeredes indtørret Materie, der var mig tilsendt fra Au-

zias-Turenne
,
den slog strax an, og det lod til efter den første Inoculation,
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at den vilde vise megen Intensitet, men dette blev dog ikke Tilfældet, den

vedligeholdt sig kun gjennem 4 Led, og dannede ingen store eller dybe Saar.

Hos denne Syge forsøgtes Inoculation med dilueret Materie, 1

Draabe syphilitisk Pus fra 7 de Led af hendes egne Saar paa Laarene

blev opblandet med 8 Draaber Blodserum. Efter denne Materie var

der i de første Led vel udviklede Pustler, og den vedligeholdt sig gjen-

nem 8 Led, medens den ublandede Materie paa Laarene kun vedligeholdt

sin Virkning gjennem 7 Led.

Da Syphilisationen havde været fortsat i 2 Maaneder, udviklede

sig en Række af nervøse Phænomener, der syntes at have sit Udspring

fra Central-Nervesystemet. Jeg seponerede strax Syphilisationen, ikke

fordi jeg kunde have den ringeste Formodning om, at disse Phænomener

vare bevirkede ved denne, men da Methoden er ny, anseer jeg det rig-

tigst ei at benytte den, hvor der er nogen Complication tilstede, som kunde

gjøre dens Virkning tvivlsom. Efterat Syphilisationen var seponeret blev

den sædvanlige Behandling med Mercur og lod bragt i Anvendelse, hvor-

ved hun helbrededes.

Omtrent 3 Maaneder efterat hun var udskreven af Hospitalet, er

hun igjen bleven indlagt for et papuløst-syphilitisk Exanthem, udbredt

hist og her over det hele Legeme, tilligemed en syphilitisk Irit. Hun
behandles ogsaa nu med Mercur og lod.

Da den anstillede Syphilisation var ufuldstændig, har der ikke

været nogen Grund til at antage, at den i nogen Maade skulde kunne

afværge Recidiv. Dette Tilfælde har i det Hele liden eller ingen Betyd-

ning for Syphilisationen, jeg anfører det kun, fordi jeg ønsker at meddele

Alt hvad jeg har observeret, man vil da med større Sikkerhed kunne

fælde sin Dom.

,

nej

Ellevte Observation.

Beenaffection, Syphilisation uden Virkning, lodkali, Ophør af Ilolores

osteocopi og Formindskelse af Svulsten i Benet.

Carl Johan Carlsen
,
25 Aar gammel, indkom i Hospitalet den 29de

September 1853. Den venstre Tibia sees fra Spina og lige ned til dens
nedre Trediedel at være indtagen af betydelig Svulst, der er haard og
noget ujevn. Paa den midterste Deel prominerer denne Svulst stærkere,

Huden er tillige paa dette Sted noget rød, der er forøget Varme, og den
er smertelig ved Berørelse.

Ved nøiagtig Udmaalen af Svulsten findes følgende Dimensioner:

i

b

fra

vaiv
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ledre Extr. af Patella :
—

2 Centim. Do. —
.5 — Do. —
!3 Do. —

aa Spina tibiæ: det syge Been 29 Centim., det sunde Been 29 Centim.
Centim. fra den

- 30 — - — — 28% —
- 32 — - — — 30 —
- 32% — - — — 29 —
- 24 — - — — 23 —

For omtrent 2 Aar siden led han af stærke Smerter i begge Been,
vilke begyndte fra Anklerne af og gik op imod Laaret. Disse Smer-

snart stationære i det venstre Skinnebeen, og have fra

enne Tid af næsten uafbrudt været tilstede, dog saaledes at de ikke have
eneret ham saameget om Dagen, naar han har været i Bevægelse, som
m Natten, da han ligefra Sengetid om Aftenen til Klokken 2—3 om
orgenen ikke har faaet Søvn.

For henved 1 Aar siden bemærkede han de første Spor til den

uværende Hævelse, som allerede fra først af var ømfindtlig ved Berø-

else. Han benyttede i nogle Uger lodkali, hvorefter Tilfældene for

ogen Tid forsvandt.

For 10 Aar siden blev han behandlet paa det chroniske Sygehuus
lor Tubercula mucosa ved Anus med Cura Dzondi, og fra den Tid har

lan, indtil han begyndte at lide af nærværende Affection, været frisk.

Han angiver at han dengang var tilligemed sin Moder bleven smit-

et af et Barn, som var optagen til Opfostring.

Vio 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra A— 4, Jacob

E
lsen

,
(fra Pustlerne af

26
/9 paa Laarene.

4
/io> Vio?

l

%o?
J3
/io?

16/
io og

19
/io 53. 3 Inoculationer til hvert

aar fra de sidste sammesteds. Ny Maalninger af Beensvulsten ere fo-

retagne den 7de, 12te og 17de, hvorved meget ubetydelige Forandringer

. de første Maal have viist sig.
2% 0 53. 3 Inoculationer til høire Arm med dilueret Pus,

samme Fluidum som det hvormed Jacob Olsen idag er inoculeret til høire Arm.
22
/i 0 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pustler,

der allerede ere brustne
;
der er fra disse ingen Materie at erholde for ny

Inoculation. 3 Inoculationer til hvert Laar fra Pustlerne af 19de.
2%o 53. Efter Inoculationerne paa høire Arm ingen Virkning.
25
/io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

imesteds. Han klager i de sidste Dage over Smerter i Beensvulsten.
28
/io 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

29/
io 53. 3 Inoculationer til høire Arm fra A— 2, Johan

Krum
,
der er inoculeret for 2 Dage siden til høire Laar med Bubonma-

terie fra ham selv,
3%o 53. 3 Inoculationer til hvert Laar frade sidste samme-

steds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm er der 3 ikke meget ud-

viklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
3
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til høire Arm

fra de sidste paa disse Steder. 3 Inoculationer til venstre Arm
fra venstre Laar hos A— 1, Joseph Andreasen. Smerterne i Beensvulsten

vare igaar saa heftige, at det var nødvendigt at give Pulvis Doveri, hvor-

efter han har havt nogen Rolighed.
6
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculatio-
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ner til høire Arm fra de sidste paa disse Steder. Inoculationerne paa

venstre Arm have ikke slaaet an; 3 Ino culationer til denne Arm
fra A— 2, Johan Krum (Pustlerne paa venstre Laar).

9
/n og

12
/u 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og3 Inocu-

la ti o ner til hver Arm fra de sidste sammesteds.
15
/n 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

‘Vii 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.
18
/n 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
19
/n 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

steds. Smerterne i Beensvulsten ere atter stærkere, saa han igjen har

faaet Pulvis Doveri.
2Vn og

2Vn 53. 3Inoc. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
22
/u og

2o/n 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste

sammesteds. Smerterne i Beensvulsten vedvare.
2Vn 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun 1 liden Pu-

stel paa høire Laar. herfra 3 Inoculationer til samme Laar. 3

Inoculationer til venstre Laar fra de næstsidste sammesteds.
28
/n 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

30
/n 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Vi a 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm kun 1, paa hoire

3 vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
Da han fremdeles klager over stærke Smerter i Beensvulsten, ap-

pliceres 10 Igler paa Stedet.
3
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert La ar fra de sidste sam-

mesteds. Smerterne i venstre Tibia have inat været mindre stærke.

2 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hver Arm.
6
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Ulcerationer

af omtrent Diameter, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
V12 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene aborterende Pust-

ler paa høire, og meget smaa Pustler paa venstre Arm, herfra 3 Inocu-
lationer til samme Arm.

%2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ubetydelig Virk-

ning, dog findes Materie til 3 Inoculat. paa venstre Laar. 3 Inoc-
lationer til høire Laar fra tidligere Pustler, omtrent 14 Dage gamle.

l%2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virkning.

3 Inoculationer til høire Arm fra I— 2, M. Ellefsen
,

fra det mid-

terste runde Saar paa Laaret.

Smerterne i Beensvulsten have i den sidste Tid igjen været stærke,

der appliceres 8 Igler.
12
/i 2 53. Efter sidste Inoc. paa Laarene ingen Virkning paa venstre,

og kun 1 Pustel paa høire Laar; herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
Han har nu ingen Smerter i Beensvulsten.
I3
/i 2 53. 3 Inoculationer til venstre Arm fra Pustlerne paa høire

Laar hos Ole Amundsen .

14
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning

;

3 Inoculationer til denne Arm fra de næstsidste sammesteds.
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ld
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

nesteds, de paa venstre Laar ere lidet udviklede.
1

Vi 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm store Pustler,

lerfra 3 Inoculationer til samme Arm.
17
/i 2 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.

1
/ 12 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar er der 3 smaa

E

i’ustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar; paa høire Laar
ngen Virkning, 3 Inoculationer hertil fra de næstsidste sammesteds.

Efter alle de hos denne Patient satte Inoculationer er der kun
nindre betydelige Ar.

19
/i 2 53. Efter de sidste Inocul. paa venstre Arm aborterende Pustler

;

3 Inoculat. fra h— 1, Olavus Berntzen
,
Materien kommen fra P— 1.

20
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2%2 3. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar ingen Virkning,

paa venstre Laar 3 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
22/

i 2 53. 3 Inocul. til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
2
Vi 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm store Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2
Vi 2 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

2i,

/i 2 53. Han klager igjen over stærke Smerter i venstre Tibia,

hvorfor der appliceres 8 Igler.
26
/i 2 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.

27
/j 2 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

28
/i 2 53. 3 Inoculat. til venstre Arm fra de sidste samme-

steds. Smerterne i Benet vedvare.

D. Pulv. opii puri gr/?

Morphii acetici gr
yU

Pulv. sacchari albi gr. x
29

/i 2 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste paa dette Sted.
31

/i 2 53. Smerterne i Benet vedblive, og han klager over Mangel

i

paa Appetit.

D. Solut. Kali hydroiodici (5ii—Sviii) cochl. majus t. p. d.

Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler, herfra

3 Inoculationer til samme Arm.
% 54. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning.

3 Inoculationer til høire Laar fra G— 1, A. Berg, høire Laar.

Smerterne i Tibia i de sidste Dage noget bedre.
3
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm kun 2 smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Smerterne i Benet ere betydelig aftagne.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm 3 meget smaa
nedfaldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.

% 54. Smerterne i venstre Tibia aldeles ophørte. Efter sidste

Inoc. til Armene meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til hver Arm.
u
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm, og 3 Inocula-

.
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tioner til denne Arm fra B— 4, der for 3 Dage siden er inoculeret

fra denne Patient.
u

/i 54. Efter sidste Inoculationer til venstre Arm med Materie

directe fra ham selv 2 meget smaa, næsten aborterende Pustler, hvorfra

forsøges 3 Inoculationer til samme Arm. Efter sidste Inoculationer

fra B—4 større Pustler, omgivne af intens Areola, herfra 3 Inocula-
tioner til samme Arm.

l% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm med Materie fra

ham selv kun 1 udviklet Pustel, herfra 3 Inoculation er til samme Arm.
Efter sidste Inoculationer med Materie fra B— 4 vel udviklede Pustler,

herfra 8 Inoculationer til samme Arm.
21

/i 54. Inoculationerne paa venstre Arm med Materie fra ham selv

have ikke slaaet an. Inoculationerne fra B—4 have fremkaldt smaa Pustler

med intens Areoala, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
24

/i 54. 3 Inocul. paa venstre Arm fra de sidste sammesteds
2,

/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm. 3 Inoculationer til

høire Arm fra U— 1 venstre Arm, og 3 Inoculationer til hvert
Laar fra næstsidste Inoculationer hos U— 4, venstre Arm.

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer paa

høire Arm 3 aborterende Pustler, 3 Inoculationer til denne Arm
fra I—2 høire Laar.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm, 3 Inoculationer til ven-
stre Arm fra Gunerius Christiansen

,
venstre Arm.

‘A 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning.
2
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler,

herfra 3 Ino culatio ner til samme Arm. Efter Inoculationerne fra G.

Christiansen
,
I— 2, noget mere udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer

til samme Arm.
4
/2 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
6
/s 54. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Arm saavel de

tidligere som de, der hidrøre fra G. Christiansen
,
smaa Pustler, fra enhver

af disse 3 Inoculationer til samme Arm. De næstsidste Inocula-

tioner paa venstre Arm med Materie fra G. Christiansen have fremkaldt

større charakteristiske Saar.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm med Materie

fra ham selv meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
Arm

;
efter sidste Inoculationer paa venstre Arm med Materie fra G. Chri-

stiansen meget større Pustler, herfra 3 Inoculat. til samme Arm.
'% 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
12

/2 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virk-

ning. 3 In o c. til hver Arm fra M— 1, Oleana Amundsdatter, venstre Laar.
I3/

* 54. Ffter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
14

/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
16
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning.
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n
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning, 3

[ no cula tioner til venstre Arm fra B— 1, Mathias Hansen.

2% 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer, herfra 3 Inocu-
ationer til samme Arm.

22
/s 54. 3 Inoc. til venstre Arm fra H— 2, Christan Christensen.

25
/2 5 4. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa venstre Arm,

ierfra 3 Inoculationer til samme Arm; efter Inoculationen af 20de

iaa denne Arm ingen Virkning.
38
/o 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler,

Ierfra 3 Inoculationer til samme Arm; efter de næstsidste Inocu-

ationer er der smaa noget i det Dybe gaaende Saar.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virkning.
x
7s 54. Tykkelsen af venstre Tibia aftagen, Smerterne ophørte,

[noculationssaarene tilhelede, Almeenbefindendet godt.

Udskrives.

V45 *% 19
/4 og

10
/6 54 har han fremstillet sig for mig og har været

‘uldkommen frisk, han erklærer, at han ikke i flere Aar har befundet sig

?aa vel som nu.

Han er først inoculeret fra Jacob Olsen 3die Led (see p. 76) alt-

saa 24de Led fra denne Materies Udspring hos H— 2. Den vedligeholdt

sig gjennem 21 Led, medens den hos J. Olsen slog an i 34 Led. I 7de

I

æd vare Pustlerne aborterende, hvorfor der maatte tages Materie til ny

noculation fra 6te Led, hvorefter der udviklede sig gode Pustler.

Flere Gange har jeg gjort den samme Observation, Materien sy-

æs at ville udslukke, men dersom man tager Materie fra en tidligere

noculation, saa vedbliver den gjennem længere Tid at slaa an. At der

dette Tilfælde ikke var nogen Tilfældighed ved Inoculationen, der be-

virkede Materiens Udslukken, sees bedst deraf, at alle Inoculationer paa

en og samme Dag paa begge Laar aborterede.

Den 29de October og 6te November indbragtes Materie fra J.

Krum
,
fra en ved Bubonmaterie fremkaldt artificiel Chanker, der vedlige-

holdt sig paa venstre Arm i 10 Led, paa høire Arm i 19 Led, men det

er at bemærke, at den aborterede i 13de Led, hvorefter den paany blev

inoculeret fra 12te Led, og da slog den igjen an gjennem 7 Led.

Den 19de December indbragtes Materie fra h— 1, O. Berntzen
,

7de Led af den Materie, der var kommen fra P— 1, altsaa 17de Led fra

dens Udspring hos A— 2, J. Krum. Denne Materie vedligeholdt sig i 10

Led, idet den den hele Tid kun fremkaldte smaa Pustler og lidet dybe Saar.

Den 8de Januar blev der fra 7de Led i den sidstnævnte Inocu-

lationsrække foretaget Inoculation til N. Nielsen
,
B—4, der nylig var ind-

lagt i Hospitalet som lidende af constitutionel Syphilis. Materien slog

hos ham godt an, og blev fra ham den Ilte Januar ført tilbage til C.
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J. Carlsen
,
hos hvem den fremkaldte langt stærkere Virkning end den Ma-

terie, der var inoculeret directe fra ham selv; denne sidste vedligeholdt

sig endnu kun meget svagt gjennem 3 Led, medens den, der havde pas-

seret B— 4, slog an i 9 Led, og i de 3 første Led fremkaldte store Pustler

med intens Areola. Fra 6te Led af denne Inoculationsrække, da Pust-

lerne vare bievne meget smaa, blev der igjen taget Materie til G. Chri-

stiansen
,
der nylig var indlagt i Hospitalet for constitutionel Syphilis, og

da den her havde slaaet godt an, igjen den 30te Januar fort tilbage.

Den fremkaldte nu større Pustler, men især dybere gaaende Saar, desuagtet

udsluktes begge Inoculationsrækker lige snart, nemlig efter 3 Led. Her

har altsaa hos denne Syge 2 de Gange viist sig det samme Phænomen, n

som tidligere er omtalt (see p. 28), en Materie, der hos den Syphiliserede K

viser sig svag, fremkalder hos den ikke syphiliserede stærkere Virkning,
^

og ført tilbage til sit Udgangspunkt viser den ligeledes en stærkere Virkning,
j.

Den 27de December indbragtes Materie fra U—4, Ilte Led af

Materie kommen fra h— 1, Ilte Led, see p. 70, den vedligeholdt sig paa

begge Laar i 4 Led, hos h— 1 holdt den sig i 6 Led.

Den 21de October, altsaa endnu i den tidligere Syphilisationstid

er han inoculeret med dilueret Pus, samme Blanding som blev anvendt

hos Jacob Olsen
,

(see p. 80), hos hvem den vedligeholdt sig i 18 Led,
u

medens den hos denne Patient aldeles ikke slog an.

Ikke efter nogen af de hos denne Syge foretagne Inoculationer ud-

viklede sig meget store Pustler eller meget dybtgaaende Saar, alle Ar

ere derfor ogsaa meget smaa.

Der er i det Hele foretaget 432 Inoculationer, hvoraf 86 ikke

have slaaet an.

Der er allerede ved en af de foregaaende Syphiliserede M. Larsen

(see p. 66) viist, at Symptomerne i Beensystemet vedvarede efterat Im-

munitet var opnaaet, og efterat de øvrige Phænmoner vare forsvundne.

I dette Tilfælde, hvor der ingen andre Symptomer existerede end de i
De

Beensystemet, viste Syphisilisationen aldeles ingen Virkning. Dolores

osteocopi vedvarede ligefuldt, jeg søgte dels ved Blodudtømmelser, dels

ved Narcotica at lindre Smerterne, for at komme til et sikkert Resultat
i

om, hvorvidt Syphilisationen kunde udrette noget, men forgjeves, jeg blev

endelig nødsaget til at gribe til lod, hvorved Smerterne inden faa Dage

bedredes, og Svulsten i Benet aftog noget.

Det kan her blive af megen Interesse i den kommende Tid at see,

hvorvidt disse Symptomer i Beensystemet ville recidivere, hvilket utvivl-

somt vil skee, dersom der ikke ved Syphilisationen er fremkaldt en For-

andring i de sædvanlige Forholde.
p
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Tolvte Observation.

Tubercula inucosa ved Genitalia, Halsaflection, papulo-vesiculøst Exantliem,

Exostoser paa Tibia; forskjellige Mercurialcme — lod — Diæta parca emu
Pil. conii iiiaculati; Udvikling af et serpiginøst papulo-sqvamøst Exantliem og

en Exostose paa Brystbenet
;

Sypbilisation, Bedring — Recidiv — Sypbilisationen

gjentages. — Der er endnu Rester af Sygdommen tilbage — Solufio arseni-

calis Fowleri — ingen Virkning — Sublimat i meget smaa Doser,

derpaa lod — Helbredelse.

Pigen Anne Knudsdatter
,
42 Aar gammel, indkom den 14de No-

vember 1851 i Hospitalet for constitutionel Syphilis (Tubercula mucosa
ved G-enitalia, papulo-vesiculøst Exantliem, betydelige Ulcerationer i Hal-

sen og Exostoser paa Tibia). For 8 Maaneder siden bemærkede hun
Saarene i Halsen og Exanthemet, og 3 Maaneder senere Exostoserne.

Angaaende den primære Affection kan Intet erfares. Hun har havt to

Børn, hvoraf det ene er 9 Aar, det andet 5 Aar gammelt.

D. Cura Dzondi med 2 Bouteiller Vand daglig.
12

/i 52. Har sluttet in Cura Dzondi. Der findes endnu hist og

her Rester af Exanthemet.

D. Fumigationes cinnabarinæ, en Røgning hver anden Dag.
D. Solut. Kali hydroiodici (5ii-5viij) cochl. majus t. p. d.

% 52. Der er indtraadt Salivation. Det papulo-vesiculøse Exan-
;them fordetmeste forsvundet.

Seponat fumigationes cinnabarinas.
26
/a 52. Der viser sig endnu Spor af Exanthemet.

D. Ungventum mercurii præcipitati albi tillndgnidningpaaExanthem.
4
/.h 52. Resterne af Exanthemet ere fremdeles uforandrede.

Seponat Ungventum mercurii ppt. albi.

D. Balnea mercurii sublimati corrosivi, 5ii til hvert Bad.
2% 52. Exanthemet vedligeholder sig endnu.

Seponat balnea mercurii subl. corrosivi & Kali hydroiodicum.

D. Liqvor. Bellosti gtt. 1 m. & v.
2
Vs 52. Der udvikler sig Abscesser paa Hovedet.
n
/o 52. Der er efter Abscesserne udbrudt store Saar, hvorigjen-

nem Benet føles angrebet.

Repetat Solut. Kali hydroiodici. cochl. majus t. p. d.
2
7c 52. Serpiginøse Saar ere frembrudte i Panden.

Seponat Solut. Kali hydroiodici.

D. Inunctiones ungventi neapolitani.

7i 52. Der er indtraadt Salivation.

Seponat inunctiones mercuriales.

Vs 52. Tilstanden er fremdeles uforandret.

D. Diæta parca & Pilulæ conii maculati.
1

V9 52. Seponat diætam parcam & pilulas conii maculati.
11
/n 52. I den sidste Maaned har der atter udviklet sig et papu-

løst Exanthem paa Truncus og Armene. Paplerne sidde i større Grup-
per, der ere af en intens, rød Farve. Paa enkelte Steder, navnlig paa

hoire Skulder, udbreder Exanthemet sig fra Centrum mod Peripherien,
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livor Paplerne tillige ere bedækkede med store, livide Sqvamæ. Paa Tun-
geroden sees enkelte brede, excorierede Tuberkler, og paa den øverste

Deel af Brystbenet er der en smertelig Hævelse.
AVn 52. Inoculation til begge Arme fra Olea Nilsdatter

, U
—4, Inoculationssaarene Nr. 3 paa Armene.

u
/u 52. Der er Rødhed og Epidermis begynder at hæve sig.

16
/ il 52. Pustlerne ere allerede rumperede.

19
/n 52. Der er udviklet Saar, som ere trængte gjennem hele Hu-

dens Tykkelse, og have alle det syphilitiske Saars Charakterer. Hun
forklarer, at Smerterne i Os sternum ere aftagne.

Inoculation til begge Arme fra de første Saar, og tillige paa

venstre Arm fra en Kat, der var inoculeret fra U— 4.
22
/n 52. Paa begge Arme er der rumperede Pustler, der ere om-

givne med en intens Areola. Inoculationen fra Katten er ganske paa

samme Punkt som de tvende andre, fra hvilke den ikke i nogensomhelst

Henseende adskiller sig. m

25
/n 52. Saarene efter sidste Inoculation gaae jevnt fremad. Tu-

j

u

berklerne paa Tungen mindre fremspringende og mindre smertelige.

Inoculation til begge Arme fra de sidste Saar, og desuden

Inoculation til venstre Arm fra Saaret Nr 2 hos U— 4.
29
/n 52. Allerede Dagen efter sidste Inoculation var der Pustler,

men senere have de, der hidrøre fra hendes egne Saar, gaaet langsomt

frem, endnu 5 Dage efter var der paa venstre Arm en heel Pustel. Efter

Inoculationen fra U—4 derimod har der dannet sig et charakteristisk Saar.

7i2 52. Inoculation til begge Arme fra de sidste Saar paa

Armene, en fra hvert Saar.
2
/i 2 52. Inoculationen paa venstre Arm efter Saaret hos U—4 i

har slaaet an, men den fra næstsidste hos hende selv har ikke slaaet an,

den paa høire Arm har slaaet an. let

3
/i 2 52. Crusten efter Inoculationen Nr. 2 paa høire Arm er af-

falden, uden at derefter viser sig noget Saar. Efter Inoculationen Nr.

1 paa samme Arm er der endnu en liden Ulceration, og efter Inocula- -a

tionen Nr. 3 en liden Cruste. Efter Inoculationen Nr. 1 paa venstre Arm
en liden Ulceration, efter Nr. 2 en liden Cruste, efter den fra Katten en

Cruste, hvorunder der sees Suppuration og Betændelse i Omkredsen.

2 Inoculationer til hver Arm fra Saarene paa Armene hos U— 4. el'

7/
i 2 52. En af de sidste Inoculationer paa hver Arm har slaaet an. u

V12 52. Inoculation til venstre Arm fra sidste Saar samme- idi

steds. Saaret paa venstre Arm efter Inoculationen den Via 52 har udvidet]

sig regelmæssig, herfra inoculeres til høire Laar.
16
/i 2 52. Saarene efter de sidste Inoculationer ere runde og med il

afskaarne Rande, men de ere ikke store og ikke dybe, Inoculation
fra disse til Laarene.

Rødheden i Exanthemet paa Ryggen er mindre intens. tø

A
Vl2 52. Der viser sig Pustler efter de sidste Inoculationer.

21
/i 2 52. Saarene efter de sidste Inoculationer ikke mere end 1 Vs'" il

i Diameter, runde, noget fordybede; fra disse Inoculat. til beggeLaar.
22
/i 2 52. Efter Inoculationen igaar Pustler. Der viser sig paa for- o
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»kjellige Steder af Legemet nye syphilitiske Pustler med intens, rod Om-
kreds, de rumpere hurtig.

24
/i 2 52. Saarene efter de sidste Inoculationer 1"'

i Diameter. De
ieste af de sidste Saar paa Laarene ere tiltagne i Størrelse og Dybde.

Der er nogen Feber og hun klager over Svindelhed. Digestionen i Orden.
21
/i 2 52. Saarene efter de sidste Inoculationer ere meget super-

icielle, Betændelsen i Omkredsen ubetydelig. Inoculation fra disse

il Laarene.
29

/i 2 52. Efter de sidste Inoculationer er der tydelige Pustler.
3%2 52. Pustlen paa det venstre Laar er af 3"' Diameter, paa

løire Laar er der et lidet Saar af P/V" Diameter.

% 53. Inoculation til Laarene fra de sidste Saar.
4
/i 53. Der er Pustler efter de sidste Inoculationer.
6
/i 53. I den sidste Tid har der i de papuløse Udbredninger paa

jegge Arme udviklet sig runde, dybe Ulcerationer af 5— 6 Liniers Dia-

neter, med skarpt afskaarne Rande. Inoculationer foretagne fra disse

lave givet negativt Resultat.

Efter et Par af Inoculationerne paa høire Arm og efter en paa

renstre, hvor der endnu har været tørre, gamle Cruster, sees nu disses

Dmkreds stærkt betændt.

D. Cataplasma emolliens.

Vi 53. Efter sidste Inoculation er der paa venstre Laar en Pustel

if 3—4 Diameter, medens den paa høire Laar neppe er l"'i Diameter.

% 53. Inoculation til Laarene fra de sidste Saar.
10

/i 53. Efter sidste Inoculation er der paa venstre Laar en Pu-
tel af 2"' i Diameter, paa høire Laar af neppe 1"'.

15
/i 53. Inoculation til Laarene fra de sidste Saar.
n

/i 53. Paa det venstre Laar er der en rumperet Pustel, paa

let høire Laar slaaer Inoculationen ei an. 2 Inoculationer til høire
l/aar fra sidste Saar paa høire Arm hos U— 4.

19
/i 53. To Inoculationer fra Saaret Nr. 3 paa høire

La ar, hvori der endnu er en Mængde Pus under den Cruste, der har

lannet sig over Saaret.
2J
/i 53. De den 17de foretagne Inoculationer fra U—4 slaa an,

nen gaae langsomt fremad; de den 19de foretagne Inoculationer fra hende

selv slaae ikke an. Den den 14de foretagne Inoculation paa venstre Laar
lar fremkaldt et ganske lidet Saar af neppe 1'" i Diameter, hvori meget
idet Pus. Inoculation derfra til venstre Laar.

25
/i 53. De til høire Laar fra U—4 overførte Saar ere omtrent

L'" i Diameter og gaae ikke i Dybden. Inocul. fra det ene af disse
41 høire Laar, og fra Saaret Nr. 4 paa venstre Laar til venstre Arm.

2
Vi 53. Den sidste Inoculation paa venstre Laar har ikke slaaet an.

3l/
i 53. Efter den sidste Inoculation paa høire Laar er der en

Pustel af 1'" Diameter, hvori tyk, hvid Pus; paa Pustlens Spidse en De-
pression og deri en Cruste. To Inoculationer fra denne Pustel
41 hvert Laar.

44 53. Efter den ene af de sidste Inoculationer paa høire Laar
m liden Pustel, de øvrige have ikke slaaet an.
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6
/s 53. Ogsaa paa venstre Laar liar der senere dannet sig en li-

den Pustel. Inoculation herfra til samme Laar. Fra sidste Saar

paa høire Laar er der saa meget Pus at erholde, at Inoculation kan fo-

retages til samme Laar. To Inoculationer til hver Arm med Pus
fra H— 3, Nr. 154 (see U—4 samme Dato).

7* 53. De igaar foretagne 4 Inoculationer paa Armene med Ma-
terie fra H— 3 (,som igjen skriver sig fra den samme Pustel, hvorfra de

igaar foretagne Inoculationer paa Laarene ere,) slaae an.
9
/a 53. De den 6te paa Laarene foretagne Inoculat. have slaaet an.
ll
/2 53. De den 6te foretagne 4 Inoculationer paa Armene have

nu dannet runde, dybe Saar med fleskagtig Bund og skarpt afskaarne Rande.

Inoculation fra disse til Armene.
Efter Inoculationerne paa Laarene fra den 6te er der paa det

venstre et rundt, superficielt Saar, paa det høire er der endnu en stor

Pustel. Inoculation herfra til Laarene.
14
/2 53. Inoculationerne fra den 12te saavel til Armene som Laa-

rene have slaaet an. >

18
4 53. Inoculationerne fra den 12te paa venstre Arm ere allerede

tilhelede
;
paa høire Arm er der kun ubetydelige Spor tilbage. Paa Laa-

rene har der dannet sig Cruster over Saarene. Inoc. til begge Arme
fra Saarene paa høire Arm, og til Laarene fra de sidste Saar paa disse.

21
/s 53. De sidste Inoculationer paa Armene slaae ikke an, og de

næstsidste paa Armene ere tilhelede. Den sidste Inoculation paa venstre

Laar har ikke slaaet an, og paa høire Laar Spor af en Pustel.

To Inoculationer til hver Arm fra U— 4, Materie fra Saa-

rene satte den 12te paa Laarene, og Inoculation til begge Laar fra M— 2,

Nr. 259 (Nr. 259 lider af constitutionel Syphilis, og er den *7
2 53 inocu-

leret fra U— 3 venstre Arm, til høire Laar, hvor Inoculationen slog an.)
23
/2 53. Inoc. til høire Arm med Materie igaar ankommen fra

Stockholm, tagen af et Saar, der eengang havde været cauteriseret.

De med Materien fra M— 2 foretagne Inoculat. til Laarene have

paa venstre Laar slaaet godt an, paa høire Laar ere Pustlerne smaa.
2&
/2 53. Inoculat. paa høire Arm med Materie igaar modta-

gen fra Stockholm, der er tagen fra en 14 Dage gammel indureret Chanker. m
21

/o 53. Inoculation til Laarene fra de sidste Saar samme-

steds. Saaret paa venstre Laar efter Inoculationen fra M— 2 er noget

over 1"' i Diameter, rundt, dybt, med fleskagtig Bund; paa høire Laar

ere Saarene mindre charakteristiske. *1

28
/2 5 3. De den 21de fra U—4 til begge Arme satte Inoculationer

have dannet runde, kun lidet fordybede Saar med fleskagtig Bund.

V3 53. Inoculation med Materie igaar ankommen fra i

Stockholm.
V3 53. Inoculation til venstre Laar fra de sidste Saar sam- jii

mesteds, der ere uden nogensomhelst charakteristiske Tegn. lai

Inoculationerne fra den 27de til hoire Laar have ikke slaaet an.

Inoculation til høire Laar fra U— 15, (U— 15 lider af constitutionel

Syphilis og behandles med Syphilisation) fra Saaret paa venstre Arm, L

frembragt ved Materie fra Stockholm. ji
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44 53. De sidste Inoculationer paa begge Laar slaae an. Inocu-

|
ationen paa Armene har ikke slaaet an.

64 53. Inoculat. fra den 27de paa venstre Laar har frembragt

imaa, ikke charakteristiske Saar. Inoc. fra disse til samme Laar.
V3 53. De sidste Inoculationer paa venstre Laar slaae ikke an.

[)er toges Materie fra de Saar, der vare inoculerede den 27de paa venstre

l/aar, og hvorfra Materien gav det netop omtalte negative Resultat, og

>verførtes til U— 15, hos hvem den ogsaa frembragte negativt Resultat,

inoculationer til høire Laar fra U— 15.
94 53. Inoculation fra Saarene paa begge Laar, satte

len 2den, til Laarene.
^ 34 53. Inoculationerne til høire Laar fra U— 15, satte den 7de,

slaae an, Inoculation herfra til samme Laar.
16
/s 53. Inoculation til Laarene fra de den 9de satte Inocu-

ationer sammesteds.
194 53. Inoculation paa høire Arm med Materie igaar an-

kommen fra Stockholm.
214 53. Inoculationen paa Laarene fra den 15de har slaaet an;

ierfra 2 Inoculationer til hvert Laar.
234 53. Den fra Stockholm ankomne Materie har ikke slaaet an.

5om det i Journalen for U—4 er bemærket, har Materien givet positivt

lesultat hos U— 15, hos hvem Syphilisationen nylig er paabegyndt.
25/

3 53. Inoculation paa høire Laar fra Saarene, der bleve

satte den 13 de.
214 53. Inoculation til venstre Laar fra de sidste Saar sam-

mesteds. Næsten alle de sidste Inoculationspustler ere aborterende, og

)aa høire Laar er der ingensomhelst Reaction efter sidste Inoculation.

Sy Inoculation til begge Laar fra U— 15 (de den 21de Marts satte).
294 53. 2 Inoculationer til venstre Laar fra N— 2.
30
4 5 3. 2 Inocul. til hvert Laar fra N—2, de den 24de satte.

314 53. Pusteldannelse efter alle de sidste Inoculationer fra N— 2.

P Inoculationer til hvert Laar fra N— 2.

V4 53. Der er Pusteldannelse efter de igaar fra N—2 foretagne

inoculationer.
24 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra N— 2.
34 53. Efter de igaar foretagne Inoculationer er der Pusteldannelse.
44 53. 2 Inoculationer til hvert La ar fra N— 2, og 2 In-

Dculationer til venstre Laar fra de sidste Saar sammesteds (satte fra N
— 2 den

304 53).

% 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra Saarene, satte

len
314 53.

6
4 53. De den 4de foretagne Inoculationer fra Saarene, satte den

30te Marts, slaae ikke an, hvorimod de igaar satte Inoculationer have

dannet Pustler.

2 Inoculationer til hvert Laar fra de den 4de satte.

% 53. 2 Inoculationer til venstre Laar fra de paa samme
Laar satte den

31
4 53, og 2 Inoculationer til samme Laar fra de,

der samme Dag ere satte paa høire Laar. — De sidste Inoculationer

fra N— 2 have dannet Pustler.
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9A 53. Flere af Inoculationerne fra N— 2 have fremkaldt smaa
Ulcera. De fleste ere ikke cirkelrunde, men de trænge ned i Huden og

have et fleskagtigt Belæg i Bunden. De igaar satte Inoculationer slaae an.
10A 53. 4 Inoculationer til hoire Laar fra N— 1 (fra Saa-

rene satte den
XU 53).

liU 53. Hun klager i den sidste Tid over Smerte og Susen i

Hovedet.

D. Vesicatorium nuchæ.

De fra N— 1 den 9de satte Inoculationer have dannet Pustler.
12
/4 53. Smerterne i Hovedet ere aftagne.

13A 53. 4 Inoculationer til venstre Laar fra Saarene sam-

mesteds, satte den 8de, og 4 Inoculationer til hoire Laar fra Saarene

sammesteds, satte den 9de April.
l% 53. Paa den hoire Skulder, der i hoi Grad var angrebet af

det confluerende papulose Exanthem, vise Folliculi sebacei sig opfyldte

med et fast Sebum, som med Lethed lader sig trykke ud.

3 Inoculationer til hvert Laar, og 4 Inoculationer i Randen
af det gamle Exanthem paa Skulderen og paa hoire Forarm fra de sidste

Saar paa Laarene, der ei have noget charakteristisk Udseende.
20A 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculationer

til det gamle Exanthem paa hoire Skulder og Forarm med Materie fra N—2.
22A 53. 2 Inoculationer til Exanthemet paa hoire Skul-

der fra U— 14.
2% 53. 2 Inoculationer til hoire Arm fra en af Inoculatio-

nerne i den exanthematiske Udbredning paa Skulderen.
24A 53. Alle de sidste Inoculationer til Exanthemet paa hoire Skul-

der synes at ville slaae an. 5 Inoculationer til hvert Laar fra de

sidste sammesteds.
26A 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt smaa Pustler. 10

Inoculationer til den exanthematiske Udbredning paa hoire
Skulder fra U— 15, 2 Inoculationer til hoire Laar fra L— 2. (L—

2

lider af secundær Syphilis og er inoculeret fra U— 4.)
26A 53. Inoculationerne til hoire Skulder have slaaet an, ligeledes ir

de fra L— 2. 5 Inoculationer til hver Arm fra Inoculationerne i

den exanthematiske Udbredning paa hoire Skulder, og 5 Inoculationer til

venstre Laar fra de sidste Inoculationer sammesteds, satte den 24de.
2
Vé 53. Inoculationerne paa venstre Laar vise kun ringe Tegn til

at ville slaae an. 5 Inoculationer til hoire Laar fra de sidste sam- »<

mesteds, og 3 Inoculationer til hoire Laar fra L—2.
28A 53. 5 Inoculationer til hver Arm fra U— 15.
29A 53. Inoculationerne fra igaar have slaaet an. 3 Inocula-

tioner til hoire Arm fra G— 6.

(G— 6 lider af secundær Syphilis og er d.
26
/4 inoculeret fra L—2.) i»i

3% 53. 5 Inoculationer til hver Arm fra U— 15. Inocula-

tionerne fra G— 6 have fremkaldt meget smaa Pustler, som endnu ikke

ere brustne.

Va 53. 5 Inoculationer til hoire Laar fra de den 29de satte M

fra G— 6. 5 Inoculationer til samme Laar fra de sidste Inocula-
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oner sammesteds, satte den 27de. Inoculationerne fra U— 15, som ere

ntte igaar, have slaaet an.
24 53. Inoculationerne fra G— 6 synes at ville slaae an; Inocu-

itionerne fra U— 15 ere mere tvivlsomme. 5 Inoculationer til høire
,aar fra de, der ere satte den

27A fra L— 2, og 5 Inoculationer
il venstre Laar fra de, der ere satte den

26A fra hende selv.
44 53. Alle Inoculationer fra den

2A have slaaet an. 5 Inocu-
itioner til venstre Laar fra de, der ere satte den

2
A, og som ere

omne fra N— 2; 2 Inoculationer til høire Laar fra de sidste sam-

testeds; 7 Inoculationer tilden exanthematiske Udbreding paa
øire Forarm fra de sidste Inoculationer hos U— 15.

6A 53. De igaar satte Inoculationer paa høire Laar synes at ville

bortere. 5 Inoculationer til hvert Laar fra U— 15.
6A 53. 4 af de den 4A til Forarmen satte Inoculationer have slaaet

n. 5 Inoculationer fra disse til samme Sted paa Forarmen. 5

noculationer til hvert Laar fra U— 14, og 5 Inoculationer til

enstre Arm fra B— 3.
74 53. Inoculationerne paa Forarmen have ikke slaaet an; Inocu-

itionerne paa begge Laar have frembragt meget smaa Pustler; Inocula-

onerne paa venstre Arm have fremkaldt store Pustler. 5 Inoculatio-
er til høire Laar fra B— 3.

8A 53. De igaar fra B—3 satte Inoculationer have fremkaldt

*ustle, som alle ere brustne; Inoculat. fra den
bA paa Laarene abortere.

9A 53. Inoculationerne fra iforgaars have fremkaldt Pustler. 6

noculationer til den exanthematiske Udbredning paa Skul-
leren fra U— 14.

u4 53. Inoculationerne fra
9A slaae ikke an. 5 Inoculationer

il den exanthematiske Udbredning i Panden fra U— 14.
124 53. Inoculationerne i Panden have ikke slaaet an, men Exan-

Hemet sammesteds synes at aftage noget. Der anbringes paany 5 Ino-
julationer i Panden, hvortil Materien atter tages fra U— 14.

13A 53. Inoculationerne i Panden slaae ikke an. 5 Inoculatio-
ser i Panden fra U— 15 og 5 Inocul. paa hvert Laar fra N— 1.

14A 53. 10 Inoculationer i Panden fra N— 1.
16A 53. Inoculationerne i Panden slaae ikke an. 10 Inocul a-

ioner i Panden fra U— 14.
17A 53. 8 Inoculationer med 4 forskjellige Slags Pus

ncrusteret) modtaget fra Dr. Sperino i Turin. Materien er

>r 12 Dage siden opsamlet.
2% 53. Inoculationerne med Materien fra Turin have ikke slaaet

n, heller ikke de sidste Inoculationer, der ere anbragte i Panden.
2 7A 53. 10 Inoculationer til den exanthematiske Udbred-

ing i Panden, og 5 til hvert Laar fra U— 15.
224 53. Inoculationerne til venstre Laar have fremkaldt nogle me-

et smaa Pustler, de paa høire Laar og i Ansigtet slaae ei an.

Da Inoculationerne nu deels ei længer slaae an, deels kun frem-

alde meget smaa aborterende Pustler, saa anseer jeg det unyttigt længer

t vedblive med Syphilisationen. Den Syges Tilstand er under denne Be-

andling forbedret, Exanthemet er paa alle Steder bleven betydelig blegere,

7
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og har ikke udviklet sig over de Grændser, det havde, da Syphilisationen

blev paabegyndt.
24
/e 53. Omtrent 14 Dage efterat Syphilisationen var ophørt,

viste der sig en liden Furunkel paa hver Læg, hvorefter der udviklede

sig Saar af mistænkeligt Udseende. Resterne af Exanthemet uforandrede,

det er næsten kun i Peripherien af de tidligere Udbredninger, hvor der

endnu viser sig nogen papulo-tuberculøs Udvikling, og paa enkelte Steder,

især i Panden, er den rødbrune Farve fremtrædende.
2A 53. I de sidste Dage Udbrud af enkelte nye Papler i Ansigtet.
ll
/s 53. For at erfare om Immuniteten fremdeles existerer, sættes

3 Inoculationer til høire Arm fra de første Inoculationer paa Laa-
rene hos U— 1, F. Jacobsdatter.

7s 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt tydelige Pustler

omgivne af Areola.
u
/s 53. Pustlerne ere idag brustne. Saaret paa høireLæg udvider sig.

D. Aqva phagedænica til Omslag paa Saaret paa Læggen.
78 53. Inoculationssaarene omgivne med en livlig og udbredtRødhed.
18
4 53. Da det papuløse Exanthem deels bliver staaende, dcels

paa enkelte Steder tiltager, bringes paany Syphilisation i Anvendelse.

2 Inoculation er til hver Arm og 2 Inoculationer til hvert
La ar fra de den Ilte paa Armen satte Inoculationer.

2% 53. De sidste Inoculationer paa Armene synes ei at ville slaae

an, der er kun en ubetydelig Rodhed, paa Laarene derimod er der ud-

viklet Pustler. 2 Inoculationer til hver Arm fra K— 1, Gunild Ma-
rie Syversdatter

,
første Inoculation paa Laarene.

22
/8 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

steds. De sidste Inoculationer paa Armene synes ikke at slaae an.

7« 53. Inoculationerne fra igaar paa Laarene synes at slaae an,

53. Pustlerne efter de første Inoculationer paa Laarene tiltage

i Størrelse, de ere omgivne med intens Areola, fra disse 3 Inoculatio-
la

ner til hvert Laar.
26
/s 53. De sidste Inoculationer paa Laarene have fremkaldt smaa >

n

Pustler. 2 Inoculationer til Panden fra de næstsidste paa Laarene.
28/

s 53. En af Inoculationerne i Panden har slaaet an. 3 Ino-

culationer til hvert Laar fra de, der ere satte den 24de, hvoraf S
j]

have slaaet an.

7b 53. Af de sidste Inoculationer have kun enkelte fremkaldt småt

Pustler. 3 Inoculationer til hvert Laar fra K— 1, Gunild Mari
Syversdatter

,
Inoculationen fra den 24de.

2
/a 53. Inoculationerne til Laarene af

31
/s have slaaet an, fra diss< ^

3 Inoculationer til hvert Laar. Fra Inoculationerne af
28
/s ligelede;

3 Inoculationer til hvert Laar.
uj,

% 53. Inoculationerne fra den 2den med Materie fra K— 1 sy

nes ei at ville slaae an; efter sidste Inoculationer med Materie fra hendt
,,

selv er der paa venstre Laar en liden Pustel.

% 53. De igaar omtalte Pustler paa venstre Laar abortere. 1 .

Inoculationer til hvert Laar fra K— 1 ( Gimild M. Syversdatter, sidst'
j

Inoculation) og 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste Inocu
j

lationer, der have slaaet an hos hende selv.
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V9 53. Efter alle de sidste Inoculationer er der udviklet Pustler.
8
/9 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds

fter Materie, tagen fra hende selv.
9
/a 53. Inoculationerne fra igaar have fremkaldt smaa Pustler.
1
Vs 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

14
/9 53. De sidste Inoculationer have fremkaldt temmelig store

histier, fra disse 3 Inoculationer til hvert Laar.
n
/9 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds, der have slaaet godt an.
18
/g 53. Der er allerede Pusteldannelse efterInoculationerne fra igaar.

2% 53. 3 Inoculat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds.
2% 53. Der er smaa Pustler efter sidste Inoculationer, fra disse

Inoculationer til hvert Laar.
2V9 53. Der er udviklet Pustler efter sidste Inoculationer.
2% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
2% 53. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer; fra disse 3 Ino-

ulationer til hvert Laar.
%o 53. Efter sidste Inoculationer er der paa hoire Laar 3, paa

enstre Laar 1 Pustel, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
5
/u> 53. Saaret paa hoire Læg udvider sig baade i Omfang og

>ybde. Farven er blaaligrod.

Seponat. Aqva phagedænica.

Vio
10
/io5

13
/io og 16/

io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra

e sidste sammesteds. Saaret paa hoire Læg bliver staaende omtrent paa
imme Punkt; det bestryges med syphilitisk Materie.

i9
/io 53. Der viser sig store Pustler efter sidste Inoculationer,

erfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
22
/io 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

26
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa hoire Laar ingen Virkning,

aa venstre Laar en Pustel, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Der er ingen Forandring foregaaet med Saaret paa Læggen efter

£n gjentagne Bestrygning med det syphilitiske Pus.
29
/io 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Vii 53. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer, fra disse 3 Ino-
ulationer til hvert Laar.

Vn 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Vn 53. Efter sidste Inoculationer er der paa hvert Laar 2 smaa
’ustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

10
/u og 13

/ii 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

immesteds.
16
/h 53. Smaa Pustler efter de sidste Inoculationer, herfra 3 Ino-

ulationer til hvert Laar.
I de sidste Dage blive Paplerne i Panden igjen noget større;

aaret paa hoire Læg fyldes med Papillulæ carneæ,
19/nog 22

/u 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sid-

:e sammesteds.
26
/u 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Inoculationer til hver Arm fra C— 2, Andreas Hansen. Paa de
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Steder af Armene, hvor Exanthemet tidligere har ha.vt sit Sæde, viser der

sig især i Randene af det gamle Exanthem nyt Udbrud af Papler.
26
/u 53. Inoculationerne fra igaar paa Armene have allerede frem-

kaldt tydelige Pustler, omgivne af meget intens Areola.
28
/u 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler især

paa høire Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. Paa Laarene
meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

V12 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm
fra de sidste paa disse Steder.

4
/is 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning,

paa venstre Arm 1 Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Paa venstre Laar meget smaa Pustler, paa høire Laar større Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Vi 2 53. Efter sidste Inoculationer saavel paa Laarene som paa

venstre Arm meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til ethvert
af disse Steder.

10
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm 2 meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til sammeArm. Paa Laarene ingen

Virkning. 3 Inoculat. til hvert La ar fra K— 1, Gunild Syversdatter.
l%2 53. 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste hos

I— 1, Martin Ellefsen
,

fra de for 2den Gang med Pasta viennensis

cauteriserede Saar.
1V12 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
u
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning.

16
/i 2 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra B— 1, Carl J. Carlsen.

1

Vi 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm vel udviklede

Pustler, omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa

høire Laar ingen Virkning efter sidste Inoculationer.
22

/i 2 53. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa høire

Arm
;
3 Inoculationer fra de næstsidste Pustler til samme Arm.
2
7i2 53. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa høire Arm.

|r

28
/i 2 53. Der er fremdeles Rester af Exanthemet saavel i Ansigtet.! ,

som paa Truncus og Extremiteterne, men hvad der endnu er tilbage er

blegt og kun lidet desqvamerende.

D. Solution Fowleri 5j '

Essentiæ Gentianæ 5ij ki

M. d. s. gtt. vj m. & v.
30
/i 54. Efter en af Inoculationerne paa venstre Arm er der endnu!

j

Suppuration og Betændelse i den subcutane Cellulosa.
2% 54. Exanthemet er der fremdeles, der fremkommer snarere

enkelte nye Papler hist og her i Ansigtet og især paa Halsen. sn

Sep. Solutio Fowleri.

Det. Mercur. sublim, corros. gr. Vi o m - & v *

17
/s 54. Exanthemet svinder i den sidste Tid mere og mere.

28
/i 54. Exanthemet paa de forskjellige Steder af Legemet er nu

ganske borte, men det tidligere omtalte Saar paa høire Læg udvider sig.

Sep. Mercur. sublim, corros. (hun har faaet gr. xjj.)

Det. Solut. Kali hydroiodici, cochl. maj. t. p. d.

01
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6
4> 54. Saaret paa Læggen forbindes med Solut. Kali hydroiodici.

‘% 54. Saaret paa hoire Læg er endnu ei meget forandret.

Sep. Fotus solut. Kali hydroiodici.

Det. Fotus Aquæ mercurialis nigræ.

%• 54. Saaret tilheler bestandig mere og mere.

Sep. Den indvendige Brug af Solutio Kali hydroiodici.
]2
/e 54. Saaret paa hoire Læg er tilhelet. Efter Exanthemet paa

le forskj ellige Steder af Legemet er der kun Ar tilbage. Efter Syphili-

ationssaarene ere de fleste Ar allerede afblegede, og ikke dybere end

almindelige Vaccinationsar, hun befinder sig frisk og vel; hendes Udseende
r godt. Udskrives.

Ved den første Syphilisation indbragtes Materie først fra U— 4,

)lea Nilsdatter (see p. 19), 3die Led fradens Udspring. Denne Materie

iste sig hos U—3 paa hoire Arm allerede uvirksom i 4de Led, og paa

løire Laar var den dannede Pustel i 5te Led saa liden, at der ei blev

åget Materie af den. Der toges nu igjen Materie fra U— 4, 6te Inocu-

ation, der paa hoire Side holdt sig i 6, paa venstre Side i 8 Led, om-

rent ligesaa længe, som den oprindelig inoculerede Materie hos U— 4. —
ler toges nu atter Materie fra U— 4, 6te Inoculation paa hoire Arm,

fa samme Chanker, som forrige Gang, og denne holdt sig i 7 Led, Ma-

erien havde altsaa samme Styrke, som første Gang der blev tagen fra

ienne Chanker.

Den samme Materie, der hos denne Patient ved Slutningen af

lanuar Maaned kun fremkaldte ringe Virkning, overførtes til II— 3, der

ed af constitutionel Syphilis, hos hvem den dannede en udviklet Chanker,

ivorfra Materien i Begyndelsen af Februar fortes tilbage til U—3, der

ted af constitutionel Syphilis. Hos hende fremkaldte den runde, dybe Saar,

ned skarpt afskaarne Rande, og Bunden belagt med pyogenetisk Membran,

nen desuagtet vedligeholdt dog ikke denne Materie sin Virkning længer

>nd i 2 Led.

En anden Patient med constitutionel Syphilis, M— 2, blev i Mid-

en af Februar inoculeret fra U— 3, det slog an, og fra den udviklede

Ihanker hos M— 2 blev U—3 den 21de Februar inoculeret til begge

liaar; det slog ogsaa her an, men paa hoire Laar lykkedes det ei at

)ringe Materien videre, paa venstre kunde den kun overfores een Gang.

I Modsætning hertil synes det at staae, at Materie fra N— 2, der

omtrent 2 Maaneder havde været syphiliseret, den 20de April blev

»verfort til U—3, hos hvem den slog an i 4 Led, og dannede i det Dybe

£aaende Saar; Materie fra N— 1, overfort til U— 3 den 9de April, og fra
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L—2, overført den 25de April, holdt sig i 3 Led, og Materien nedstam- ^

mede hos dem alle tre fra U— 4. I

1

Det har ogsaa viist sig, at en tidligere tagen Materie hos en be-

stemt Syg ei har kunnet holde sig saa længe, som en en sildigere, tagen

fra samme Patient.

Den fra Professor A. Retzius tilstillede Materie har ikke heller hos

denne Patient villet slaae an, men den første Inoculation med denne Ma-

terie foretoges først efterat Syphilisationen havde været fortsat i mere end

3 Maaneder, Med den samme Materie inoculeredes en anden Patient U
— 15, der dengang nylig var begyndt at syphiliseres, hos denne slog den

an (see p. 31), og fra de dannede Chankre fortes Materien over til U— 3,

hos hvem den paa begge Laar vedligeholdt sig gjennem 5 Led.

Denne Patient inoculeredes fra en Kat, til hvem Materien var ført

fra en af de første Chankre hos denne Syge selv, Inoculationen slog an,

og der dannedes et charakteristisk Saar. Disse Chankre havde ganske

den samme Udviklingsgrad og det samme Forlob, som de øvrige til samme

Tid inoculerede.

Inoculation med Pus fra Saar, der under Sygdommens Forløb ud-

viklede sig paa de af Exanthemet angrebne Steder, gav negativt Resultat, it

Efter 4 Maaneders Syphilisation begyndte Inoculationerne at give n

lidet eller intet Resultat, men 1 Maaned senere frembragte igjen de frø )

N— 2 satte Inoculationer dybere gaaende Saar med pyogenetisk Membran :j
e?

først 6 Maaneder efter Syphilisationens Begyndelse aborterede alle Inocu-f

lationer, eller de sloge aldeles ikke an. 1

Ved de første 13 Inoculationer blev der i Regelen kun anbragt 2 k

Chankre i hver Seance, senere sattes 4, 6, 8, 10 ja lige indtil 20 ad u

Gangen, I de første 4 Vs Maaneder foretoges Inoculationerne kun hvei
j

!

6te Dag, siden hyppigere, lige indtil hver Dag. i

Hun har i det Hele faaet 398 Inoculationer i 71 Seancer, 10£
i

Inoculationer have havt et fuldkommen negativt Resultat, og en stor Mængde

have været aborterende. Bu

Det er ogsaa for denne Syge at bemærke, at al den Materie, hvor-

med hun er inoculeret, hidrørte fra en og samme Hovedkilde, med Und-

tagelse af de 4 Inoculationer, der foretoges med Materie, der nedstam- ?,i

mede fra den, der var modtagen fra Stockholm. :

Mange Inoculationer anbragtes paa de Steder, der vare indtagne

af det syphilitiske Exanthem, de sloge an her, som paa andre Steder a:

Legemet, dog gjorde Panden herfra en Undtagelse, hvor ikke en eneste ,,

Inoculation vilde slaae an, men de foretoges ogsaa her allersidst, da Ma-

terien maa antages at have været svagest, og Immuniteten hos denSyge størst

Hvad de enkelte Inoculationer betræffer, da var der i Almindelig-
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i Epidermis, og de dannede Pustler rumperede meget snart. I enkelte Til-

æide f. Ex. efter 3die Inoculation, blev Pustelen staaende 5 Dage. Ud-

iklingen af Inoculationssaarene viste sig undertiden meget forskj ellig paa

le forskjellige Extremiteter, uagtet Materien var tagen fra samme Sted og

il samme Tid; gjennem en Hække af Inoculationer vedblev den at frem-

:alde en svagere Virkning paa lioire Side, indtil den der udslukkedes for

nd paa venstre Side.

Paa gamle Inoculationssteder, der vare ifærd med at tilhele, og

tvor Saarene vare bedækkede med Cruster, viste sig enkelte Gange paany

tærk Betændelse, som dog snart igjen forsvandt ved Anvendelsen af emol-

ierende Cataplasmata.

Der indfandt sig 41 Dage efter Syphilisationens Begyndelse en

ignende febrilsk Tilstand som lios de fleste andre, der høre til den forstø

lække af dem, som af mig ere syphiliserede (see p. 22 og 31), og som

Lave faaet sin Materie fra den samme Chanker.

Under Inoculationerne have de syphilitiske Phænomener viist sig

>aa følgende Maade : 6 Dage efter Syphilisationens Begyndelse troede hun

t bemærke, at Smerterne i Os sternum aftoge, og 12 Dage efter vare Tu-

»erklerne paa Tungen mindre fremspringende og mindre smertelige. 39

)age efter første Inoculation viste sig hist og her nyt Frembrud af en

æsiculøs Syphilide; 50 Dage efter første Inoculation udbrød der i de

idligere existerende papuløse Udbredninger dybe, runde Ulcerationer, af

>— 6 Liniers Diameter, med skarpt afskaarne Rande. Under den fortsatte

noculation tilhelede disse igjen, og Exanthemet gik tilbage til det Punkt,

om Journalen nærmere oplyser. 14 Dage efterat Syphilisationen var

>phørt, viste sig paa Læggene et Par Furunkler, der brøde op, hvorefter

ler dannedes Saar af noget mistænkeligt Udseende, og noget senere kom

ler Udbrud af nye Papler i Ansigtet.

Den Syges Befindende var efter Syphilisationen særdeles godt, alle

runetioner vare i Orden, og hun var vel saa fyldig, som før Syphilisa-

ionen blev paabegyndt.

Henimod 3 Maaneder efterat Syphilisationen hos denne Patient var

udstillet, fordi der efter de sidst foretagne Inoculationer kun udviklede sig

neget smaa, aborterende Pustler, begyndte jeg igjen Inoculationen, hvor-

med det viste sig, at den kort forud opnaaede Immunitet ei længer exi-

sterede. Man kan i dette Tilfælde indvende, at hun maaskee, da Syphili-

sationen blev standset, ei vilde været immun for en stærkere Materie, end

eg paa den Tid var istand til at tilveiebringe. Det var egentlig kun

ned en eneste Slags Materie hun var syphiliseret, og det er derfor sand-

synligt, at det endnu vilde have lykkes at inoculere hende med anden
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Materie. Hvad der ved dette Tilfælde skulde tale for, at Immuniteten

snart hæves, skulde være den store Modtagelighed for det syphilitiske

Virus, som viste sig ved den anden Syphilisation.

Hun fik ved denne først Materie fra U— 1, 4de Led, der var in-

oculeret fra H— 2, G. Larsen
,
see p. 50. Gjennem de første Led havde

Materien vanskeligt for at arbeide sig frem, Virkningen var svag, paa

Armen aborterede endog Pustlerne i 2det Led. Først i 6te Led blev

Virkningen stærkere og mere constant, og ved 8de Led sees det anmær-

ket at Pustlerne vare temmelig store. Dog vedligeholdt de ikke gjennem

mange Led denne mere intense Udvikling. De bleve snart igjen smaa,

enkelte aborterede nu og da; ikke destomindre forblev Materien inocula-

bel gjennem 35 Led, og udslukkedes til samme Tid paa begge Laar; Pust-

lerne vare ved flere af de sidste Led meget smaa.

Den 25de November inoculeredes Materie fra C— 2, Andreas Han-

sen
,
5te Led fra dens Udspring hos M. Ellefsen

,
men denne fremkaldte

kun ganske smaa Pustler, og holdt sig paa høire Arm i 2 Led, paa ven-

stre Arm i 5 Led, medens den hos C—2 holdt sig i 51 Led.

Heller ikke de efter denne Tid fra K— 1 og B— 1 foretagne In-

oculationer formaaede at holde sig længer end i enkelte Led.

Hun har ved denne anden Syphilisation i det Hele faaet 286 In-

oculationer, hvoraf 44 have aborteret, og altsaa ved begge Syphilisationer

havt 532 Chankre.

Som det af Journalen sees, blev der, da Immuniteten anden Gang

indfandt sig, og der fremdeles var noget tilbage af de syphilitiske Phæ-

nomener forordnet hende Solutio Fowleri i smaa Doser, idet jeg til sam-

me Tid forordnede samme Middel for en anden ikke syphiliseret med en

serpiginøs, tuberculøs Syphilide. Midlet viste sig hos dem begge lige

uvirksomt. Efterat hun uden Nytte i 2 Maaneder havde benyttet Arse-

niken, gik jeg igjen over til Mercuren, kun l/
io gr. Sublimat Morgen

og Aften, og hvad den ei havde formaaet før Syphilisationen, det formaaede

den nu; Exanthemet svandt hurtigt, det Eneste, som ei paavirkedes af

Mercuren, var Saaret paa høire Læg, hvorfor jeg forordnede hende lod,

ved hvis Brug ogsaa dette tilhelede.

Vi have her det Samme for os som vi have seet ved 4de Observation,

hvor loden, der flere Gange forhen før Syphilisationen forgjæves var

anvendt, efter denne fremkaldte hurtig Bedring. Det synes som den

ny Gift bringer den gamle i Bevægelse, og gjør Sygdommen skikket til

at paavirkes af de sædvanlige Antisyphilitica.





.
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Trettende Observation.

Tidlige constitulionelle Tilfælde, Cura Dzondi, Kali hydroiodicum, Inunctiones

mercuriales, atter Kali hydroiod, endnu betydelig AØection af Mundens Sliini-

iiinde, Syphilisation, Helbredelse, Recidiv, gjentagen Syphilisation, Helbredelse.

Johannes Andreasen
,
40 Aar gammel, blev indlagt i Hospitalet den

26de Februar 1853. Præputium og Membrum ere i betydelig Grad
opsvulmede, Præputium kan ei trækkes tilbage. Der er rigeligt purulent

[Jdflod fra Urethra tilstede, og der føles langs denne nogen Haardhed.

[Paa Scrotum og omkring Anus sees begyndende Tubercula mucosa. I

Tindingerne og Panden langs Haarranden iagttages et papuløst Exanthem,

og i Hovedet flere smaa, haarde Cruster, Haaret falder let af. Paa Bry-

stet og saavel de øvre som nedre Extremiteter sees et Roseola lignende

Exanthem. Paa Underfladen af Tungen er der et lidet Saar med pyo-

genetisk Membran.

(

Patienten beretter, at han for omtrent 2 Maaneder siden paadrog
ig en Dryppert, og samtidig dermed bemærkede han en Chanker paa
5
enis, der tilhelede, men senere igjen brød op.

D. Cura Dzondi med to Bouteiller Vand daglig.
21
/3 53. Han tog igaar 30 Piller, de syphilitiske Phænomener vise

i sig endnu paa forskjellige Steder. Han gaaer tilbage med Curen.
2% 53. Han tog igaar 4 Piller. Der viser sig endnu Tubercula

jmucosa ved Anus, nogen Haardhed i Præputium, og Saar paa den ind-

vendige Flade af venstre Kind.
29A 53. Ulcerationerne i Mundhuulheden tiltage i Omfang og vise

sig paa flere forskjellige Steder.

D. Solut. Kali hydroiodici (5ii— §vjj[j) cochl. majus t. p. d.

V/a 53. Ulcerationerne i Mundhuulheden tiltage bestandig mere
jog mere, især paa Kindernes Sliimmembran.

Seponat solut. Kali hydroiodici.

D. Inunctiones ungventi neapolitani (5/?)*
J% 53. Salivation er indtraadt.

Seponat inunctiones ungventi neapolitani (Han har faaet 23).

53. Ulcerationerne vise sig fremdeles paa den indvendige

Flade af Kinderne i en temmelig betydelig Udstrækning.

Repetat Solut. Kali hydroiodici, cochl. majus t. p. d.
2,

Vj 53. Saarene i Mundhuulheden endnu bestandig uforandrede.

1 Inoculation til høire Arm fra H— 2, G. Larsen.
2b
A 53. Pusteldannelse efter Inoculationen fra H— 2.

2% 53. Inoculationssaaret gaaer meget langsomt frem, endnu er

det blot 1 i Diameter, og det afsondrer lidet. 1 Inoculation herfra
til venstre Arm.

% 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra de første samme-
steds, der nu have fremkaldt charakteristiske Chankre.

Saarene i Mundhuulheden ere noget formindskede.

Seponat Solut. Kali hydroiodici.
l% 53. Efter de sidste Inoculationer stærk Rødhed i Omkredsen,
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saavidt som Glassene liave dækket. Glassene aftages, Cataplasma emol-

liens paalægges.

Fra de sidste Inoculationer paa Armene 2 Inoculationer til

hvert La ar.
13
/s 53. De sidste Inoculationer have fremkaldt store Pustler. 2

Inoculationer til hvert Laar fra de sidste Inoculationer paa Armene.
16
/8 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra de næstsidste

Inoculationer paa Laarene.
2% 53. Efter de fleste Inoculationer ere Pustlerne endnu hele, de

første ere indtil
lj%" i Diameter. 2 Inoculationer til hvert Laar,

og 2 til hver Arm fra de sidste paa disse forskjellige Steder.
2
7s 53. Inoculationssaarene paa Laarene, der ere betydeligt ud-

i

viklede saavel i Dybde som Yidde og omgivne med intens Areola, smerte

ham meget, ligeledes Inoculationssaarene paa høire Arm, der dog ikke

ere af samme Størrelse, som paa Laarene. De sidste Inoculationer saavel

til Laarene som til Armene slaae an. Saarene i Munden begynde at

tilhele. Han klager over Mathed og almindeligt Ildebefindende.
23

/8 53. 3 Inocul. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
2
7s 53. Efter de sidste Inoculationer er der paa venstre Laar P

meget smaa Pustler, paa høire meget store, herfra 3 Inoculationer
til hvert Laar. ni

21
/8 53. Han klager fremdeles over Mathed og Svindel.

2% 53. 3 In o c. til hvert La ar fra de sidste sammesteds. i

3% 53. Han klager bestandig over almindeligt Ildebefindende og

Matlied, der er Skjelven i det hele Legeme; det oplyses at han er Biberius. 11

D. Spirit. vini camphorat. cochl. minus t. p. d.
’

3
‘/s 53. De sidste Inoculationer paa Laarene have fremkaldt store

Pustler, fra disse 3 Inoculationer til hver Arm. Han befinder sig

idag bedre og er mindre mat.

% 53. De igaar til Armene satte Inoculationer have fremkaldt
j

i

store Pustler. ty

% 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds. 1

5
/9 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, Saa- pa-

rene i Mundhuulheden ere aldeles forsvundne.

% 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene synes Saarene k

at ville blive ganske superficielle. «

% 53. De sidste Inoculationer til Armene slaae godt an, fra disse il

3 Inoculationer til hvert Laar.
53. Efter de sidste Inoculationer er der kun 1 Pustel paa 1

hvert Laar, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. la

16
/a 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene viser der sig

kun meget smaa Pustler. tø

l8
/s 53. De sidste Pustler paa Armene ere aborterende; 3 Ino-

culationer til hvert La ar fra en af de tidligere sammesteds.
19
/9 53. Efter de sidste Inoculationer er der Pusteldannelse.

21
/g 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

2
Vg 53. Ingen Virkning efter de sidste Inoculationer. 3 Inocu- on

lationer til hvert Laar fra A— 4, Jacob Olsen. lat

2% 53. Efter Inoculationerne igaar er der udviklet Pustler.
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2
7» 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

29
/g 53. De sidste Inoculationer paa Laarene liave slaaet an, men

Pustlerne ere ved Cataplasmata, paalagte ældre Saar, forstyrrede, hvorfor

atter 3 Inoculationer til hvert Laar fra A— 4, Jacob Olsen.

Vi o 53. Paa Spidsen af Tungen forekommer der i de sidste Dage
en Antydning til et Tuberculum mucosum.

2
/io Efter sidste Inoculationer er der lidet udviklede Pustler, fra

disse 3 Inoculationer til hvert Laar.
6
/io 53. Efter de sidste Inoculationer er der kun 1 liden Pustel

paa hvert Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; 3 Inocu-
iationer til hver Arm fra A— 4, Jacob Olsen.

6
/io 53. Efter Inoculationerne paa Armene tydelige Pustler. Efter

Inoculationerne paa Laarene er der endnu ingen Pustler.

%o 53. Nu viser der sig smaa Pustler ogsaa paa Laarene, paa

Armene ere ligeledes Pustlerne smaa. 3 Inoculationer til hvert Laar og

til hver Arm fra de sidste paa disse forskj ellige Steder.
10

/i 0 53. Efter Inoculationerne paa Laarene ingen Virkning, efter

[noculationerne paa Armene ingen Virkning paa venstre Arm, meget smaa
Pustler paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.

12
/io 53. Efter de sidste Inoculationer paa hoire Arm ingen Virk-

ning. 3 Inoculationer til samme Arm fra B—2, Carl Johan Carlsen.
16
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2
Vi o 53. Tuberculum mucosum paa Tungespidsen igjen tilbage-

traadt. Efter de sidste Inoculationer viser der sig ikke længere nogen

Virkning, alle Inoculationssaar ere tilhelede.

Udskrives helbredet.

Efterat han i nogle Uger havde været ude viste sig ved den ene

iMundvinkel et noget mistænkeligt Saar, hvorfor jeg under hans Ophold i

Byen atter inoculerede ham paa Armene fra Martin Ellefsen
,

og forte

(lette Pus 4 Gange paa begge Arme, hver Gang med 3 Inoculationer

paa hver Arm. Mandens uordentlige Levemaade bragte ham dog snart

i Arrest. Ffter nogen Tids Ophold her udviklede sig et Exanthem paa
Scrotum, bestaaende af afrundede, excorierede Flader af en Toskillings

Størrelse, bedækkede med Cruster, hvorfor han indlagdes i Hospitalet den

21de Januar 1854.
22

/i 54. 3 Inoculationer til venstre Laar fra Olavus Berntzen,

de Inoculationer, der hidrøre fra P— 1. 3 Inoculationer til hoire
Laar fra K— 1, og 3 Inoculationer til hver Arm fra U— 3.

26
/i 54. Inoculationerne paa venstre Laar have ikke slaaet an, paa

tioire Laar 2 vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til sam-
me Laar, og 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

2% 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
steds, paa hoire Laar 2 Pustler, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.

Va 54. Inoculationerne paa hoire Arm have ikke slaaet an, 3 In-

oculationer til hver Arm fra de sidste paa venstre Arm; 3 Inocu-
lationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

%: 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pustler,
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herfra 3 Ino culationer til hver Arm; paa venstre Laar ingen Virk-

ning, paa hoire meget smaa Pustler, herfra 3 In o c ul at. til hvertLaar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning, 3

Inoculationer til hver Arm fra de næstsidste sammesteds; paa ven-

stre Laar er der ingen Virkning.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning.

% 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fra C— 1, Anders

Hansen
,
3 Inoculationer til hvert Laar fra K— 1, G. Syversdatter.
u
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene og paa venstre

Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til ethvert af disse Steder.
P4 54. Efter de den Ilte foretagne Inoculationer ingen Virkning.
17
/i 54. 3 Inoclationer til hvert Laar fra M— 1, de sidste

paa Laarene; 3 Inoculat. til venstre Arm fra B—-1, Mathias Hansen.
2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm 2 smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
23
/2 5 4. Efter sidste Inoculationer paa Laarene næsten ingen Virk-

ning paa venstre Laar, 3 ganske vel udviklede Pustler paa hoire Laar,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm nogenlunde

vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2% 54. Efter sidste Inoculationer ingen Virkning. — 3 Inocula-

tioner til hoire La ar fra Inoculationen Nr. 1 hos H

—

Christian Chri-

stensen, og 3 Inoculat. til venstre Laar fra Inoc. Nr. 2 hos H— 2.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene temmelig store Pust-

ler, omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning, 3

Inoculationer til hvert Laar fra Inoculationerne af % hos A.Berg,

(der hidrøre fra H— 1).
94 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Laar ingen Virkning,

paa venstre Laar Pustler omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer
til hvert Laar.

54. Efter sidste Inoculationer paa L > arene kun nogen Rødhed.
i5
/3 54. Da allerede for længere Tid siden alle syphilitiske Phæ-

nomener ere forsvundne, Immunitet er indtraadt, og hans Almeenbefindende

er meget godt, udskrives han.

Han blev forst inoculeret fra H— 2, Gunder Larsen (see p. 50),

ikke i den Hensigt at fortsætte Inoculationerne, men for at see om den

enkelte Inoculation vilde fremkalde nogen Forbedring i hans Tilstand, som

uagtet den langvarige Behandling med forskjellige Mercurialia og lod,

dog i den sidste Tid var forbleven uforandret. Virkningen efter denne

Inoculation var i de første Dage svag og langsom, efter 6 Dages Forlob

var det fremkaldte Saar endnu ikke mere end 1 Linie i Diameter, jeg

anbragte derfor endnu 1 Inoculation paa venstre Arm. I Løbet af de paa-

følgende 10 Dage var det umiskjendeligt, at der var fremkaldt nogen
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forbedring i de betydelige Saar i Mundbuulheden, og jeg besluttede der-

Dr at paabegynde en regelmæssig Syphilisation. Efter de første Inocula-

ioner var der nu udviklet store charakteristiske Chankre, og fra disse

lev nu Materien ført videre, fra nu af med en ganske anden local Virk-

ing end ved de første Inoculationer. Pustlerne vare inden 3 Dage store,

mgivne med intens Areola
;
de opnaaede efter ikke mange Dages Forløb

/2
"

i Diameter, og paa Grund af den stærke Betændelse, hvoraf de vare

idsagede, blev det undertiden nødvendigt at bedække Saarene med Ca-

aplasma emolliens. Hos denne Patient viste sig tillige meget tydeligt

en Indflydelse, de over Inoculationerne lagte Uhrglas have paa Udviklin-

en af Pustlerne. Der fremkaldtes engang erysipelatøs Rødhed i hele det

)mfang, der var bedækket af Glasset, og den ophørte ved Glassets Fjer-

else. — Uagtet denne meget stærke Virkning af denne Materie, holdt

en sig dog ikke i flere end 10 Led, og mærkeligt nok aldeles lige

aa begge Sider, idet Pustlerne i 9de Led pludselig bleve smaa. Det

il erindres, at samme Slags Materie hos andre Syge har holdt sigigjen-

em indtil 80 Led.

Da Materien ei slog længer an, forsøgtes Inoculation fra et af de

fldre Saar, nemlig fra
2
%, Materien var da 29 Dage gammel, den slog

ji, men kun denne ene Gang.

Den 24de September indbragtes Materie fra Jacob Olsen
,
2det Led,

ios hvem Materien stammede i 21de Led fra H—2, altsaa fra den sam-

ne som 1ste Inoculationsrække, men denne Materie vedligeholdt sig kun

3 Led, og da der atter den 5te October blev indbragt Materie fra Jacob

lisen
,
holdt denne sig kun i 2 Led.

Den 12te October indbragtes Materie fra C. J. Carlsen
,

4de Led,

Æaterien var kommen fra Jacob Olsen
,
7de Led, altsaa 32te Led fra dens

^Jdspring hos H— 2. Denne Materie slog kun 1 Gang an.

Uden at jeg under Syphilisationen er bleven opmærksom derpaa,

tar denne Syge altsaa bestandig faaet Materie fra een Hovedkilde, det

ees at den i alle Tilfælde deriverer sig fra H— 2, og det kan vel være

ænkeligt, at ikke enhver Materie hos ethvert Individ har den samme

dirkning; ialfald er dette et Punkt, der fortjener nærmere Undersøgelse.

Han havde i det Hele faaet 137 Inoculationer, hvoraf dog 35 ei

tavde slaaet an. 4 Uger efter Syphilisationens Begyndelse gik det raskt

remad med Tilhelingen af Saarene i Mundhulheden, de forsvandt aldeles

de nærmest paafølgende Uger, men 69 Dage efter Curens Begyndelse

aste sig et lidet Tuberculum mucosum paa Tungespidsen, som dog igjen

raadte tilbage inden 14 Dage, hvorfor han den 21de October kunde ud-

krives helbredet. Han havde dog ikke været ude længer end nogle faa

Jger, da der ved den ene Mundvinkel viste sig et mistænkeligt Saar,
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hvorfor jeg strax igjen inoculerede ham til Armene med Materie fra M.

Ellefsen
,
der havde sin Chanker fra Holland, og denne Materie slog godt an.

Her kan nu opkastes Spørgsmaal om, hvorvidt dette var begrun-

det deri, at en anden relativ eller absolut kraftigere Materie blev anvendt,

eller om man skal antage, at den tidligere opstaaede Immunitet igjen var

hævet. I dette Tilfælde maa man lægge Mærke til deels det ringe Antal

Chankre, som denne Patient ved den første Behandling fik, dernæst at

alle disse tilfældigviis udsprang fra samme Stamme, jeg anseer det derfor

sandsynligt, at der ved hans Udgang fra Hospitalet ei har existeret nogen

absolut Immunitet, men kun for den ene Materie.

Efterat det hollandske Chankerpus havde slaaet an i 4de Led, og

de smaa Saar i Mundvigen i denne Tid vare bievne bedre, udeblev han,

og jeg havde først Anledning til at see ham igjen efterat han, paa Grund

af sit uordentlige Levnet, var bragt til Mangelsgaarden. Der var nu ud-

brudt «et Exanthem paa Scrotum, hvorfor han blev indlagt i Hospitalet,

og Syphilisation atter institueret. Der indbragtes Materie fra O. Berntzen,

17de Led, den var oprindelig kommen fra Johan Krum
;

den slog ei an,

og hos O. Berntzen døde den ogsaa ud i det næste Led. Fremdeles bragtes

Materie fra K— 1, 41de Led, kommen fra H— 2; denne slog kun an i 4

Led, medens den hos K— 1 slog an i 82 Led, men dette synes ganske i

sin Orden, da det var denne Materie, for hvilken han blev immun ved

den første Behandling. Endvidere inoculeredes han fra U— 3, 9de Led,

Materien oprindelig kommen fra O. Berntzen
,
saaledes efter al Rimelighed

en meget svag Materie, men den slog dog an i 4 Led. Her kan ingen

fuldstændig Sammenligning anstilles med Virkningen hos U— 3, da denne

Patient, efterat Materien endnu havde slaaet an i 9 Led til, fik Typhus,

hvorfor lnoculationerne for en Tid udsattes.

Der foretoges endnu flere Inoculationer fra flere andre Syphiliserede,

men Materien holdt sig kun 1 eller 2 Led, og han viste sig igjen heni-

mod Midten af Marts immun for den Materie, som det var muligt at til-

veiebringe. De syphilitiske Phænomener vare længst forsvundne, hvorfor

han atter blev udskreven den 15 de Marts.

Under dette Recidiv var der sat ham 162 Inoculationer, hvoraf 54

ei havde slaaet an. Han har altsaa ved begge Inoculationsrækker kun

havt 210 Chankre.

Fjortende Observation.

Sildige constitutionelle Tilfælde, s erpig inøs - 1uberc i iløs Sypliilide, Beenaffection,

Syphilisation, Bedring, lodkali, Helbredelse.

Conditorsvend Anders Berg
,
39 Aar gammel, indkom i Hospitalet

den 14de October 1853. Fra Sternaldelen af høire Clavicula til Spina



Johannes Andreasen/ A—3.





111

apulæ paa venstre Side sees en omtrent 3 Tommer bred, blaalig-rød

idiiade, livis Afgrændsning mod den snnde Hud overalt er skarpt mår-

ret. I Midten af dette Partie sees en Mængde tildeels ophøiede Striber,

catricer efter forudgangne Ulcerationer, medens Randene ere bedækkede

els med enkeltstaaende, deels med sammenbobede tykke Cruster af en

iden grønlig-brun Farve. Hist og her sees ogsaa enkelte smaa Pust-

•, og nogle smaa ikke dybe Ulcerationer efter brustne Pustler. En
nende Flade findes udbredt over hele den hoire Side af Halsen, og

dnu en, men meget liden Flade paa den venstre Side af Halsen, hvor

t angrebne Sted ei heller har den stærke blaalig-røde Farve. Paa
sen findes et større Partie ubedækket af Haar, Huden er ogsaa her

ialig-rød, og bedækket med enkelte Cruster og Cicatricer. Sensibile-

;en paa disse Flader aftager fra Peripherien mod Centrum, paa hvilket

Iste Sted der er fuldkommen Anæsthesie. I Panden op imod Haarran-

n bemærkes en fluctuerende Svulst af en Nøds Størrelse, der har aab-

t sig, og i hvis Bund føles carieret Been, Sporene af en forudgaaen

;nende Svulst sees ved Siden af.

Paa Velum palatinum og Palatum durum sees Cicatricer efter

be Ulcerationer, Næsen er noget indfalden, og i dens Indre sees Spor

foregaaende Ulcerationer. Stemmen er nasal. Synet er svagt, venstre

ipille er noget vinklet.

Han har for 16 Aar siden, strax efter en Coitus impurus havt et

leus paa Membrum, og er behandlet med Mercur.

Forøvrigt er det at bemærke, at han er meget henfalden til Ny-
slsen af Spirituosa og derved meget svækket.

i5
/io 53. 3 In o culation er til hvert Laar fra C— 1, Martin

arsen.
19
/io,

21
/io,

2
Vio og 27

/io 53. 3 Inoculationer til hvertLaar fra

5 sidste sammesteds.
3%0 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

esteds, og 3 Inoculationer til høire Arm fra A— 2, Johan Kram.
2
/u->

5
/n og

8
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar, og 3

loculationer til høire Arm fra de sidste paa disse Steder.
1
Vii 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inocula-

oner til høire Arm fra de sidste paa disse Steder; 3 Inoculatio-
er til venstre Arm med Materie fra I— 2, Martin Ellefsen.

14
/n,

11
/iu

2
7u,

23
/n,

26
/n og

2
%i 53. 3 Inoculationer til hvert

aar og 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds.
2
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar kun 1 vel udvik-

:t Pustel, paa høire Laar 3 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert
iaar. Paa venstre Arm 2 Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
. r m, paa høire Arm smaa Pustler, herfra 3 I n o c u 1 a t. til sammeArm.

d
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler,

erfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm store

’ustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm, og 3 Inocula-
ioner til høire Arm fra de sidste sammesteds.

%2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm
•a de sidste paa disse forskjellige Steder.

ll
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning
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paa venstre Laar, 3 vel udviklede Pustler paa høire Laar, herfra 3 I n o-

culationer til hvert Laar. 3 Inoculationer til venstre Arm
fra de sidste sammesteds. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen

Virkning, 3 Inoculat. til denne Arm fra de næstsidste sammesteds.
u

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning;

3 Inoculationer til hvert Laar fra nogle af de ældre samme-
steds; paa venstre Arm meget smaa Pustler, der vanskelig give tilstræk-

kelig Materie til ny Inoculation; paa høire Arm store Pustler omgivne

af Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
P/u! 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; paa høire Arm meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer
til samme Arm; paa venstre Arm viser der sig ingen Virkning.

2%

2

53. Ingen af de sidste Inoculationer have slaaet an. 3 Ino-

culationer til hver Arm fra P— 1, sidste Inoculationer paa Laarene.
23/

r-> 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene er der nedfaldne

Pustler, og under de tynde Cruster Saar af 1"' Diameter, herfra 3

Inoculationer til hver Arm. 3 Inoculationer til hvert Laai)
fra h— 1, O. Berntzen

,
fra de Saar, der hidrøre fra P— 1.

2
Vi 2 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar; efter de sidste Ino J

culationer paa Armene viser der sig ingen Virkning.
2
Vi 2 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra U— 8, O. Balzersclatter.

29
/i 2 53. 3 Inoculat. til hvert Laar frade sidste sammesteds,

3%2 53. 3 Inoculat. til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar ingen Virkning.;

paa venstre Laar 3 smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar,

% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virk-

ning, paa høire Arm 3 vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationei
til hver Arm.

Der viser sig i Randene af de exanthematøse Flader paa Halser

forøget Betændelse og Udvikling af ny Pustler.
4
/i 54. De sidste Inoculationer paa Laarene have ikke slaaet an

®/i 54. 3 Inoculat. til høire Arm fra de næstsidste sammesteds

% 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra h— 1, Olavus Berntzen

Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar 2, paa høir<

Laar 1 Pustel med svag Areola, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
u
/i 54. De sidste Inoculationer paa Laarene have ei slaaet an

3 Inoculationer til hvert Laar med Materie fra U— 3, der er ino

culeret fra Olavus Berntzen.
13

/i 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra B—4, N. Nielsei

(den Pustel som idag destrueres).
u
/i 54. De sidste Inoculationer paa Laarene have fremkaldt ve

udviklede Pustler, omgivne af intens Areola, herfra 3 Inoculatione

til hvert Laar.
16

/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene vel udvikled

Pustler, omgivne af intens Areola, herfra 3 Inoculat. til hver Arm.
18

/i 54. De sidste Inoculationer paa Laarene have ei slaaet an.

19
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm 1 meget lide]

Pustel, herfra 2 Inoculationer til samme Arm. 3 Inoculatione
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bil livert Laar fra U— 1, venstre Arm. Disse Inoculationer hidrøre fra

Elen Johannesdatter.
23
/i 54. De sidste Inoculationer paa Laarene have fremkaldt store

Pustler med intens Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar;
paa venstre Arm 1 liden Pustel, herfra 3 Inoculat. til samme Arm.

2,

Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning.

3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
" 7

/i 54. 3 Inoculationer til venstre Laar fra Johannes An-
ireasen

,
B— 3, venstre Arm.

28
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virk-

ning; 3 Inoculat. til hver Arm fra de næstsidste paa venstre Arm.
3% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar vel udviklede

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa Armene ingen

Virkning efter sidste Inoculationer; 3 Inoculationer til venstre Arm
ira Gunder Christiansen

,
Materien kommen fra C. J. Carlsen.

2A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm ingen

Virkning efter sidste Inoculationer.
6A 54. Efter sidste Inoculat. saavel paa Armene som paa Laarene

ingen Virkning; 3 Inoculationer til hvert Laar fra Andr. Johansen.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; 3 Inoculationer til hver
A m fra 1—2, G. Christiansen (de paa venstre Arm cauteriserede Pustler).

lJA 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning;

paa Armene smaa, nedfaldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver
Arm; 3 Inoculationer til hvert Laar fra M— 1, Oleana Amunds

-

datter
,
venstre Laar.
14A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene fra M— 1 ubety-

delige, nedfaldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa
venstre Arm 2 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm;
paa høire Arm ingen Virkning.

1 ‘4 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Laarene.
18A 54. 3 Inoculationer til høire Laar fra P— 1 (sidste In-

oculationer paa høire Arm).
21A 54. Meget smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa høire

Laar, herfra 2 Inoculationer til samme Sted.
22A 54. 3 Inocul. til venstre Laar fra H— 2, Chr. Christensen.
2oA 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar store Pustler

med intens Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
28A 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fraH—2, Chr. Chri-

stensen, sidste Inoculationer.
3A 54. 3 Inoculat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store cliarakteristiske

Pustler, der endnu ikke ere brustne, herfra 3 Inoculationer til hvert
Laar. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste Inocul. paa Laarene.

% 54. Efter sidste Inoculationer smaa Pustler paa høire, noget

større Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Ino culationer til hvert Laar;
paa Armene noget smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til hver Arm.

12A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning; 3

8
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In o cu lati o ner til hvert La ar fra de første paa venstre Laar, som
hidrøre fra Chr. Christensen.

J

ld
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm kun 1 Pustel,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm; 3 Inoculationer til

hoire Arm fra F— 1, Anders Hansen.
18
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning;

paa hoire Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til sammeArm;
paa venstre Arm kun 2 meget smaa Pustler, herfra 2 Inoculationer
til samme Arm.

2,
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virk-

ning, paa hoire Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til sammeArm.
22
4 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de forste Inocu-

lationer paa venstre Arm hos M. Pedersen
,
E— 3.

24
/3 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fra de næstsidste

paa venstre Laar hos M. Pedersen', efter sidste Inoculationer paa hoire

Arm store Pustler med Areola, herfra 3 Inoculat. til samme Arm.
25

/3 5 4. Efter sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede Pust-

ler, omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2V3 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm 2 vel udviklede

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa venstre Arm
er der kun aborterende Pustler.

28
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene enkelte meget store

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
3% 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
8l
/a 54. Store Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fra Mikael /Sivert-

sen, A—4. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til samme Arm. )]

s
/4 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds. 8

% 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm meget smaa Pust- I

ler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa venstre Arm kun

en liden Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
V4 54. I den sidste Uge har der viist sig odematos Svulst i An- m

sigtet, Underlivets Bedækninger og Extremiteterne. Svag Respirationslyd

i hele venstre Lunge, men der hores ingen mat Percussionslyd; der ei

besværlig Respiration.

D. Spiritus vini camphorat. cochl. min. ij. qv. p. d.

Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, herfra 3 In-
(ei

oculationer til hvert Laar.
% 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Armene; £ jje

Inoculationer til hver Arm fra de sidste paa Laarene hos E— 3.
10
/4 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virk- >

ning, paa hoire Laar smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til sammt
La ar. De sidste Inoculationer have ei været bedækkede med Glas, ford

disse, efterat den odematose Svulst indfandt sig, have lagt sig ned i Hu- ^
den og fremkaldt en erysipelatos Betændelse.
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nU 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
14/

4 54. Ingen Virkning efter de sidste Inoculationer paa Armene
og Laarene; 3 Inoculationer til hver Arm og til venstre Laar
fra M. Pedersen

,
sidste Inoculationer paa venstre Laar.

15
/4 54. Aandedrættet mindre besværet, Respirationslyden høres noget

tydeligere. Træg Afføring. D. Clysma.
16
/4 54. Der er i den senere Tid en stærkere Udvikling af Gni-

sterne paa Halsen.
lnU 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar kun en liden

Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme Laar; paa Armene viser

der sig efter sidste Inoculationer aldeles ingen Virkning.
18/

4 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra A—

4

,
Mikael Sy-

vertsen. Hævelsen i Extremiteterne aftager og Respirationen bliver friere.
‘ XU 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm 3 Pustler, her-

fra 3 Inoculat. til samme Arm; paa venstre Arm aborterende Pustler.
34
/é 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra Morten Pedersen

og 3 Inoculationer til hver Arm fra Anders Hansen.
28A 54. Ingen Virkning efter de sidste Inoculationer.
30

/4 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra M. Pedersen og 3

! Inoculationer til hvert Laar fra A. Hansen (Armene).

Vs 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra A. Hansen
,
høire

|

Laar. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Laarene.

Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virkning,

i paa høire Laar smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar;
!

paa Armene ingen Virkning. Han klager over Mangel paa Appetit.

D. Tinet, rhei vinosae gtt. L. t. p. d.
4
/a 54. Der er aphthøst Belæg paa Tungen.
D. Linet, ad aphthas.

% 54. De sidste Inoculationer have ikke slaaet an. Da al den

:

Materie, der nu staaer til min Raadighed, viser sig for svag, seponeres

Syphilisationen. Der er endnu i Peripherien af de tidligere værende Saar-

flader enkelte Cruster, hvorunder superficielle Saar.

D. Solut. Kali hydroiodici.
rU 54. Respirationslyden i venstre Lunge er igjen næsten normal,

men desuagtet aftage Kræfterne, han har ingen Appetit, Tungen er belagt.

D. Spiritus frumenti §iii/?.

— vini camphor. §/?.

s. cochl. maj. ij. t. p. d.
n
/o 54. Matheden og Anorexien vedvarer, han klager over Smer-

ter i Halsen, især under Synkningen. Tungen er glat, rød, efter Midten

gjennemdragen med uleererende Sprækker, der ere belagte med skident

Secret, Tandkjødet blaaligrødt.
13
/5 54. Tungen er belagt med en aphthøs Masse, hele Faux viser

sig rød og er gjennemsat med dybe Ulcerationer, der er en diphtheritisk Proces.

Toucheres med Argentum nitrieum.
2% 54. Den diphtheritiske Affection i Halsen aftager, Almeenbe-

findendet er bedre.
2
7s 54. Reconvalescentsen gaaer fremad Dag for Dag. Appetiten god,

8*
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2
/e 54. Alle Cruster paa de tidligere ulcererende Flader ere nu

affaldne, og den underliggende Hud viser sig glat. Efter de artificielle

Chankre er der kun Ar, hvoraf ingen ere af nogen betydelig Udstrækning.

De ere mørkfarvede, og de fleste ganske ubetydeligt deprimerede. Hans
Almeenbefindende er godt, Kræfterne ere Dag for Dag efter den sidste

Sygdom vendte tilbage.

Udskrives helbredet.

A. Berg blev først inoculeret fra M,\ Larsen
,
15de Led, altsaa 29de

Led fra Materiens Udspring hos G. Larsen
,
denne Materie holdt sig igjen-

nem 19 Led. Kort efterat Syphilisationen var paabegyndt, inoculeredes

fra A— 2, Johan Kram
,

hvilken Materie holdt sig i 14 Led, og fra M.
j

Kilefsen, hvis Materie lod sig fore gjennem 11 Led, men fra nu af vardet

hos denne Patient meget vanskeligt at finde nogen Materie, som kunde

fremkalde nogen synderlig Virkning. Han blev saaledes inoculeret fra

P— 1, 16de Led, Materien fra J. Krum
,

denne slog kun an i 1 Led,

hvilket er ganske rimeligt, da Materien fra samme Kilde nylig havde viist

sig uvirksom hos ham. Dernæst er han inoculeret fra 0. Berntzen
,
8de

Led, der havde sin Materie fra P— 1, den stammede altsaa fra J. Krum
,

den slog kun an i 2 Led, og en 14 Dage senere foretagen Inoculation

fra samme Person slog kun an i 1 Led.

I længere Tid blev flere forskjellige Slags Materie forsøgt, uden

at den kunde bringes til at slaae an i mere end 1 eller 2 Led, indtil
i

han blev inoculeret fra Chr. Christensen
,

hvis Materie holdt sig i 6 Led. I

|

Chr. Christensen led af constitutionel Syphilis, og var inoculeret fra G. j,

Christiansen
,

der ogsaa led af constitutionel Syphilis, til hvem Materien tt

var bragt fra C. J. Carlsen
,

for at forsøge, hvorvidt den lod sig potentsere. ty

Det er p. 90 viist, at Materien hos C. J. Carlsen virkede stærkere

efterat have passeret tvende Individer, der ei vare syphiliserede og dens

Virkning hos A. Berg synes ogsaa at tale for dens tiltagne Kraft. Kort
,r

efter overførtes Materie fra M. Pedersen
,

der nylig var tagen i Be-
Oi

handling 2den Gang med Syphilisation, ogsaa denne Materie lod sig ino- af

culere gjennem 6 Led, og fra A. Hansen
,
44de Led, hvilken Materie holdt

sig i 7 Led. Der viste sig hos denne Syge det samme Phænomen, som i

'

jeg enkelte Gange forhen har observeret, at Inoculation fra en med Pasta
^

viennensis cauteriseret Chanker gav positivt Resultat.

Mandens Hang til Spirituosa og Savnet af disse i Hospitalet frem- for

kaldte af og til under Behandlingen Ildebefindende, og endelig udviklede

der sig, under en bestandig tiltagende Mathed, Oedem i den ene Lunge
j

og i Extremiteterne. Neppe havde disse Symptomer begyndt at aftage, ’i

førend der udviklede sig en meget alvorlig diphtheritisk Proces, men il

ogsaa denne overstod han.
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Under den første af disse Sygdomme fortsattes Inoculationerne, og

det var langt fra, at Chankrene udviklede sig phagedænisk, de bleve tvert-

imod mindre, de aborterede.

Der er i det Hele anbragt 603 Inoculationer, hvoraf 172 have

aborteret. Chankrene havde sin største Udvikling i den allerførste Tid,

og vare i de sidste Maaneder bestandig smaa og superficielle. Virkningen

paa det syphilitiske Exanthem var meget langsom. Efter et Par Maane-

ders Behandling begyndte Crusterne at falde af, men efter 2 1

/2 Maaned

kom det [til ny Udvikling af Pustler i Randene af Exanthemet, og en

lignende Eruption viste sig endnu 3 Maaneder senere. Da Immunitet var

indtraadt, var der endnu hist og her i Randene af den exanthematiske

Udbredning nogle mindre Cruster, og derunder superficielle Saar tilbage,

hvorfor jeg gav ham lodkali, som overmaade hurtig tilintetgjorde Resterne

af Exanthemet. Uagtet den alvorlige diphtheritiske Affection, som han

gjennemgik, var hans Almeenbefindende dog godt, da han udskreves af

Hospitalet.

Femtende Observation.

Tidlige constit iitionelle Tilfælde, udviklede i høi Grad, Syphilisation, Helbredelse.

Olavus Berntzen
,

21 Aar gammel, indkom den 19de November
1851 i Hospitalet i Sygestuen h Nr. 1. Paa Glans Penis sees et Par
smaa Ulcerationer med ureen Bund og rigelig Secretion, Randene ere

skarpt afskaarne, men der er ingen Induration tilstede
;
der findes ligeledes

et Par lignende Saar paa den indvendige Flade af Forhuden, der er be-

tydelig opsvulmet og haard. De lymphatiske Kar paa den øvre Flade

af Membrum ere ophovnede; Ingvinalglandlerne paa begge Sider ere op-

svulmede og ømfindtlige, ligesaa Cervical- og Mastoidealglandlerne.

Over den største Deel af Hudfladen, Ansigtet, Truncus og Extre-

miteterne findes Exanthemer, af deels maculøs, deels papuløs Natur, ved

Orificium ani Sees ulcererede Tubercula mucosa, paa den behaarede Deel

af Hovedet er der smaa Cruster og Haaret falder af.

Tonsillerne, Velum palatinum, Membrana posterior pharyngis have en

blaalig-rød Farve, og paa den ene Tonsille er der et tyndt, hvidt Belæg.

I venstre Øie har han lette Smerter, forøvrigt er der intet objectiv

Abnormt at opdage.

For 2 Maaneder siden bemærkede han Ulcerationer paa Penis, og

for 14 Dage siden begyndte de constitutionelle Symptomer at vise sig.

Der foretages Inoculation til Laarene fra Tubercula mucosa
ad anum og fra Saarene paa Membrum.

22
/n 53. Inoculationerne fra Tubercula mucosa ad anum have

ikke slaaet an. Inoculationerne paa høire Laar fra Membrum have slaaet an.
2s
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste paa

høire Laar.
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26
/n 53. Efter sidste Inoculationer er der 2 store Pustler paa ven-

stre og 3 paa høire Laar, lierfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
De ved de først foretagne Inoculationer paa høire Laar fremkaldte store

Pustler ere aldeles nedfaldne, og vise sig aborterende. De paa venstre

Laar ere ligeledes nedfaldne, men her synes de dog at ville efterlade

Excoriationer. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste paa Laarene.
29
/n 53. Paa høire Laar kun 1 stor Pustel, paa venstre Laar 3

smaa, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
30
/n 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning

paa høire Arm, 2 lidet udviklede Pustler næsten uden Areola paa ven-

stre Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. 3 Inoculatio-
ner til høire Arm fra C

—

2, Anders Hansen.
2
/j 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning paa

høire Laar, 2 smaa Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer
til hvert Laar.

3
/i 2 53. Pustlerne, der igaar fandtes paa venstre Laar, ere idag

ganske nedfaldne. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning

paa høire Arm, 3 lidet udviklede Pustler paa venstre Arm, omgivne af

Areola, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. 3 Inoculationer
til hvert Laar fra P— 1.

5
/i 2 53. Efter Inoculationerne til Laarene fra P— 1 smaa Pustler,

omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; efter

Inoculationerne paa Laarene med Materie fra ham selv er der 2 Pustler

paa hvert Laar, der indtil videre forblive urørte.

%2 53. Den ene Pustel paa høire Laar efter Materie fra ham
selv synes at tiltage i Størrelse Dag for Dag, herfra 3 Inoculationer
til hvert Laar.

Vi 2 53. Pustlerne, der hidrørte fra Materien fra ham selv, inocu-

leret den 2//

i 2 > ere fra igaar, efterat Glassene ere aftagne, aldeles nedfaldne,

og efter dem er der, som efter de foregaaende fra ham selv, kun Excoria-

tioner. Efter sidste Inoculationer paa Armene ere de temmelig store

Pustler, efterat Glassene igaar ere aftagne, ganske nedfaldne og der er

heller ikke efter disse andet end Excoriationer tilbage.

%2 53. Store Pustler efter Inoculationerne paa Laarene den 5te

med Materie, der hidrører fra P— 1, herfra 3 Inocul. til hvert Laar.
9
/i 2 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste Inocu-

lationer paa Laarene, foretagne med Materie fra ham selv.
10

/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds efter Materie fra P— 1.
12
/u 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de den 10de satte.

Efter sidste Inoculationer paa Armene med Materie fra ham selv liden

Virkning, medens de Inoculationer paa Laarene, hvorfra Materie til Ar-
mene er tagen, udvikle sig videre, og synes at danne charakteristiske

Saar; fra disse atter 3 Inoculationer til hver Arm og 3 Inocula-
tioner til hvert Laar.

u
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene vel udviklede Pust-

ler omgivne af Areola. De næstsidste Inoculationer paa Armene ere ned-

faldne, der viser sig kun ganske smaa Cruster efter dem, og under Cru-

sterne kun Excoriationer. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med
Materie, hidrørende fra ham selv, meget store Pustler omgivne at intens Areola.
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lf,

/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-
mesteds, fremkaldte ved Materie fra ham selv. 3 Inoculationer til

hvert La ar fra de sidste sammesteds efter Materie fra P— 1. Efter

de sidste Inoculationer paa Armene Pustler, der ere langt mindre udvik-

lede, end de paa Laarene ved Materie fra ham selv; herfra 3 Inocula-
tioner til hver Arm.

16
/i 2 53. 3 Inoculationer til venstre Laar med Eczema-

Materie fra M— 1, Olava Olsdatter.
J8

/i 2 53. Efter de sidste Inoculationer med Materie, hidrorende fra

P— 1, store Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; efter de

sidste Inoculationer paa Laarene med Materie fra ham selv 3 Pustler,

paa hvis Spidse der allerede er temmelig udviklede Cruster
;
herfra 3 In-

oculationer til hvert Laar. Efter de næstsidste Inoculationer med
Materie fra ham selv er der 3 Saar af 1

1

/2
"' Diameter og noget i Dyb-

den gaaende. Efter Inoculationerne paa venstre Laar med Eczema-Materie

ingen Virkning. Efter sidste Inoculationer paa Armene Pustler, paa hvis

Spidse Cruster som de sidst omtalte paa Laarene, herfra 3 Inoculatio-
ner til hver Arm. De næstsidste Inoculationer paa Armene ere ikke

som de foregaaende nedfaldne, men danne nu Saar.
Sl
/i 2 53. Efter Inoculationerne paa Laarene med Materie fra P—

1

vel udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; efter

sidste Inoculationer paa Laarene med Materie, hidrørende fra .ham selv,

3 Pustler paa hvert Laar, med ubetydelig Areola og tynd Cruste, herfra

3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer paa høire

Arm smaa Pustler omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til

samme Arm; efter sidste Inoculationer paa venstre Arm meget større

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
24
/i 2 53. 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sam-

mesteds, paa venstre Arm indeholdt de sidste Pustler ei tilstrækkelig Ma-
terie til ny Inoculation. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de

sidste med Materie fra P— 1, og 3 Inoculationer til hvert Laar fra

de sidste sammesteds med Materie fra ham selv.
26

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm er der idag

store Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2
Vi3 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds med Materie fra ham selv. Efter sidste Inoculationer paa høire

Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. 3 In-

oculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds med Materie fra P— 1.
3%2 53. Efter sidste Inoculationer til Laarene med Materie fra P

— 1 ingen Virkning paa venstre Laar, 3 større Pustler paa høire Laar,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar, og 3 Inoculationer til

hvert La ar fra de sidste sammesteds med Materie fra ham selv. Efter

sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inocula-
tioner til samme Arm. Paa høire Arm er der ingen Materie at er-

holde til ny Inoculation, derfor 3 Inoculationer til høire Arm fra

en af de tidligere sammesteds.
2
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

steds, der hidrøre fra P— 1. (Der er nu ingen Forskjel at see efter disse

2 Slags Materie paa Laarene). Efter sidste Inoculationer paa høire Arm
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saa smaa Pustler, at der kun med Vanskelighed kan erholdes Pus til ny 1

1

Inoculation. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm 1 noget større I«

Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
6
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie frajfc

P— 1 gode Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar, og 3|i
Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds efter Materie In

fra ham selv. Efter sidste Inoculationer paa Armene 1 liden Pustel paa II

høire, 3 paa venstre Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
6
/i 54. Tubercula mucosa ad anum ere forsvundne, og heller ikke II

i Halsen viser der sig noget Sygeligt; det papulose Exanthem aftager hurtigt. Ili

8
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie, hid-jd

rørende fra P— 1, store Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvertjl
La ar. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie fra ham selv,I
store Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Ile

Inoculationer paa Armene negativt Resultat. 3 Inoculationer til hver
||

Arm fra tidligere Inoculationer paa venstre Arm. Ih!

ll
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie fra II

P— 1 og med Materien fra ham selv charakteristiske Pustler, herfra 3 II

Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer paa Armene li

kun 2 Pustler paa venstre Arm, herfra 3 Inoculat. til hver Arm. :

14
/i 54. Der er Rødhed og Svulst i høire Tonsille og besværlig jM

Synkning. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie, hidrorende II

fra P— 1, ingen Virkning paa høire, 3 smaa Pustler paa venstre Laar,||

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer i ji

med Materie fra ham selv 3 smaa nedfaldne Pustler paa høire Laar, 3 I

endnu ikke brustne paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert I

Laar. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, herfra 3 I

Inoculationer til hver Arm.
l0
/i 54. Rødheden og Svulsten i høire Tonsille igjen aftagen (sy-

nes kun at have været catarrhalsk Affection).
18

/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie fra

P— 1 er der mindre Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar;
efter Inoculationerne med Materie fra ham selv ingen Virkning

;
efter sidste

Inoculationer paa Armene er der en liden Pustel paa hver Arm, herfra

3 Inoculationer til hver Arm.
2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene med Materie fra

P— 1 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar, efter

sidste Inoculationer paa venstre Arm aborterende Pustler, herfra 3 Ino-

culationer til samme Arm. 3 Inoculationer til høire Arm
med Materie fra U—3 (næstsidste Inoculationer paa Laarene).

24
A 54. Efter sidste Inoculationer til høire Arm med Materie fra

U—3 1 stor og 2 mindre Pustler, omgivne af ikke meget intens Areola,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm; efter sidste Inoculationer

paa venstre Laar ingen Virkning, paa høire meget smaa Pustler, herfra

3 Inoculationer til samme Laar.
2
Vi 54. 3 Inoculationer til hvertLaar fra U— 4, høire Arm.

Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 3 smaa Pustler, hvorfra ingen

Materie er at erholde til ny Inoculation. Efter sidste Inoculationer paa

høire Laar ingen Virkning.
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3% 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de første Inocu-

ationer paa høire Laar hos A. Johannesen.

Vt 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar smaa Pustler,

erfra 3 Inoculationer til samme Laar; sidste Inoculationer paa

>aa høire Laar have ei slaaet an. Paa venstre Arm 3 smaa Pustler,

erfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa høire Arm 3 meget

tørre Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
% 54. 3 Inoc. til høire Laar fra A. Johannesen

,
venstre Laar.

V% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar og Arm ingen
rirkning, paa høire Arm 3 smaa Pustler, herfra 3 Inoc. tilsamme Arm.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar ingen Virkning.

V-2 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning.

Inoculationer til hver Arm fra K— 1, G. Syversdatter
,

sidste In-

culationer paa Laarene.
1V2 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustler,

erfra 3 Inoculationer til samme Arm, paa venstre Arm ingen Virk-

ing. 3 Inoculationer til hvert Laar fra M— 1, Oleana Amunds-
atter

,
venstre Laar.
1

V2 54. 3 Inoculationer til høire Arm fra K— 1, sidste

loculationer paa Laarene, og 3 Inoculationer til venstre Arm fra

[— 1, sidste Inoculationer paa Armene.
14A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene fra M— 1, 1 vel

dviklet Pustel med Areola paa venstre, og 3 vel udviklede Pustler paa
øire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

,6
4 54. Efter sidste Inoculationer til Armene smaa Pustler, herfra

Inoculationer til hver Arm.
J Vo 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning.

Inoculationer til hvert Laar fra Mathias Hansen
,
B— 1; 3 Ino-

ulationer til høire Arm fra P— 1, høire Arm.
19
4 54. Efter Inoculationerne af 16de paa Armene ingen Virkning.

2% 54. Efter sidste Inocul. paa Laarene fra B— 1, M. Hansen
,
ingen

Tirkning
;
paa høire Arm ingen Udvikling af Pustler, kun nogen Rødhed.

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm aborterende Pustler;

|

Inoculationer til denne Arm fra H—2, C. Christensen.
2% 54. 3 Inocul. til venstre Arm fra C— 2, Stian Stiansen.

*% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa nedfaldne

histier, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa venstre Arm
igen Virkning. 3 Inoculationer til høire Laar fra H— 1, A.Berg

,

idste Inoculationer paa venstre Laar; 3 Inoculationer til venstre
/aar fra sidste Inoculationer hos H—2, C. Christensen.

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning;

aa venstre Laar større Pustler med Areola, paa høire Laar 2 mindre

histier, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pustler,

erfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pustler,

ideholdende saa lidet Materie, at der kun paa venstre Laar kan foreta-

es ny Inoculation. 3 Inoculationer til hvert Laar fra A. Berg
,

idste Inoculationer paa Laarene.
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% 54. 3 Inoculation er til høire Arm fra U— 3, Oleano

Amundsdatter.

73 54. Efter sidste Inoculationer til Laarene aborterende Pustler
ll
/3 54. Efter sidste Inoculationer til høire Arm et Par meget sma*

Pustler, der ei indeholde Materie til ny Inoculation. 3 Inoculationei
til hvert Laar fra Oleana Amundsdatter.

14
/3 54. Efter sidste Inoculationer 2 smaa Pustler paa hvert Laar

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
54. Efter sidste Inoculationer smaa Pustler, herfra 3 Inocu

lationer til hvert Laar. 3 Inoculationer til hver Arm fn

de næstsidste Inoculationer paa Laarene hos Anders Hansen.
19

/3 54. 3 Inoculationer til høir e Arm fra M. Pedersen, E—

3

venstre Arm.
273 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pustler

efter Inoculationerne paa Armene af
l7
/3 ingen Virkning.

2
7s 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa ned

faldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
24
/s 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa høire Arn

Saarene paa Membrum, Tubercula mucosa ad anum, Exanthemern
paa Kroppen, og Saarene paa Mucosa faucium ere svundne. De Plette]!

der endnu vise sig paa Huden, maae ansees for Pigmentafsætning. Del

Eneste, som man endnu kan ansee tvivlsomt, om det er en Følge af nc|

gen endnu i Legemet existerende syphilitisk Dyskrasie, er nogen Svulst lir

enkelte Cervical- Mastoideal- og Ingvinalglandler. Førøvrigt befinder hall

sig vel, han føler sig let i Legemet, har gode Kræfter og er vel næret. I
j

Udskrives. H
Vi 54. Han har flere Gange og sidst idag fremstillet sig til Vist

tation, han er funden fri for ethvert syphilitisk Phænomen, og hans Aj
meenbefindende har været fuldkommen godt.

De første Inoculationer, der foretoges hos denne Patient, vare me

Materie fra Saarene paa Membrum, der vare 2 Maaneder gamle. Dis.'

Inoculationer fremkaldte store Pustler, der dog efter faa Dages Forlø

vare sammenfaldne, og lignede aborterende Pustler, kun efter et Par ;

dem saaes de letteste Excoriationer. Da Materien fra andet Led pa

Laarene overførtes til Armene, fremkaldte den kun paa den ene Ar

smaa Pustler; i de følgende 2 Led vare Pustlerne store, men strax Gla; »t

sene bleve aftagne, faldt de ned og efterlode kun Excoriationer. Saaled*

vedblev Virkningen af denne Materie gjennem 5 Led paa Laarene, c te

ligeledes paa Armene efter de til forskjellige Tider dertil fra Laarei en

foretagne Inoculationer. Først i det 6te Led paa Laarene og samtid r

paa Armene, det vil her sige efter Inoculation fra 5te Led paa Laaren Itu

viste der sig efter Afløsning af Crusten smaa i Dybden gaaende Saa

Materien vedligeholdt sig paa Laarene i 17 Led, og overført til Armei

vedligeholdt den sig der i 7 Led, i lige nedadgaaende Linie, men endi
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;re Led længer ved at tage Materie fra tidligere Led i Inoculationsræk-

m, naar Materien fra det sidste Led ei vilde slaae an. Ligesom Materien

la Armene ei lod sig føre gjennem saa mange Led som paa Laarene,

Medes var Virkningen ogsaa i Almindelighed svagere paa Armene. At

Materien udøver en svagere Indflydelse paa Armene end paa Laarene er

ke noget usædvanligt, jeg har gjentagne Gange gjort den samme Iagt-

gelse. — Den 3die December indbragtes Materie fra P— 1, 10de Led

a dens Udspring hos Joh. Krum. Efter denne Materie var der strax

ærk Virkning og Udvikling af charakteristiske Saar. Det var kort efterat

mne Materie var anbragt paa Laarene, at den første Inoculationsrække

'ste større Intensitet, og egentlig begyndte at fremkalde charakteristiske

irkninger, jeg tænkte mig derfor Muligheden af, at den ganske og aldeles

tante sin Virksomhed fra den sidst inoculerede Materie, men isaafald vilde

meligviis enhver purulent Materie, der blev inoculeret, slaae an. Jeg

toculerede derfor Eczema-Materie midt inde imellem de store Chanker-

lar, men den frembragte aldeles intet Resultat, hvorfor jeg maa antage,

t enhver af disse Rækker har virket uafhængig af hinanden.

Ved 12te Led af denne Inoculationsrække blev Virkningen af Ma-

irien saa svag, at der ei længer var nogen Forskjel at iagttage mellem

e ved denne og de ved Materie fra ham selv frembragte Saar.

Denne Materie vedligeholdt sig gjennem 18 Led, medens den hos

\— 1 efter denne Inoculation holdt sig i 22 Led.

Efterat disse 2de Inoculationsrækker vare udslukkede, blev Materie

‘a mange Syge indbragt, men det var kun fra Enkelte Materien viste

ogen Virkning, nemlig fra Oleana Amundsdatter U— 4, der for nogle Uger

iden var tagen i Behandling med Syphilisation, fra K— 1 (Materien stam-

ler fra H—2), der kun var inoculeret en enkelt Gang, og fra A. Berg

I— 1, der igjen var inoculeret fra II— 2. Andre Syges Materie, der

ndnu virkede kraftigt hos dem selv, havde ingen Virkning hos denne Patient.

Han har i det Hele faaet465 Inoculationer, hvoraf 132 have abor-

eret. — De syphilitiske Tilfælde have under Syphilisationen forholdt sig

>aa følgende Maade: 48 Dage efter Syphilisationens Begyndelse vare

Cubercula mucosa ad anum forsvundne, og paa Sliimmembranen i Halsen

iste der sig ikke længer noget Sygeligt; det papuløse Exanthem var i

betydeligt Aftagende. Fra denne Tid svandt det papuløse Exanthem

aere og mere, det erythematøse var allerede tidligere traadt tilbage, men

ler viste sig bestandig paa de Steder, hvor det havde siddet, en mørk

ludfarve.
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Sextende Observation.

Tidlige constitutionelle Tilfælde, Cura Ilzondi, Liqvor Bellosli, Helbredelse, Re
cidiv, Kali hydroiodicum, Helbredelse, Recidiv, Syphilisafion, hurtig indtrædendi

Immunitet og Forsvinden af de syphilitiske Phænomener, Recidiv, Sypliilisationei

gjentages, de syphilitiske Symptomer svinde igjen.

Soldat Morten Pedersen. 24 Aar gammel, indkom den 9de Augus
1853 i Hospitalet. Der viser sig paa den bagerste Deel af Palatun

durum flere afrundede og overfladiske Ulcerationer. Under og paa Ran
den af Tungen Excoriationer, tildeels bedækkede med hvide Exsudater
fremdeles er der paa Tungens hoire Rand et Par temmelig dybe Fissurer

Paa høire Tonsille, der er noget opsvulmet og rød, sees tvende hvide

eleverede Pletter.

Patienten har tvende Gange forhen været behandlet her i Hospi
talet. Første Gang indkom han den 8de November 1852, han led a

Chankre paa Membrum og Halsaffection, og behandledes med Cura Dzond
og Liqvor Bellosti, han udgik efter

1
/2 Aars Behandling helbredet, mei

indkom allerede i Midten af Juni 1853 med Recidiv, nemlig Affection a

Mundens Sliimhinde, hvorfor der anvendtes Kali hydroiodicum. Efter (

Ugers Behandling udgik han atter helbredet, men mærkede kort efte

Udbruddet af de Tilfælde, for hvilke han nu er indlagt.
A% 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra I— 1, F. Hansen
u
/s 53. 2 Inocul. til venstre Laar fra A— 1, Joh. Andreasen

13
/s 53. Saavel de første som de sidste Inoculationer have frem

kaldt Pustler med Areola. 2 Inoculationer til høire Laar fra 1

—
1, Johannes Andreasen.

l5
/s 53. Efter Inoculationerne paa Laarene er der store Pustlei

omgivne med mørk Areola.
16
/8 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra de næstsidste In

oculationer hos Johannes Andreasen.
19
/s 54. De sidste Inoculationer give negativt Resultat.

2% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammested*
2% 53. De sidste Inoculationer paa Laarene slaae godt an.
23

/s 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds
2
Vs 53. Saarene i Munden forsvinde mere og mere.

2% 53. De sidste Inoculationer have fremkaldt store Pustler, om
givne af intens Areola, og disse ligesom de tidligere smerte ham megel

3 Inoculationer til hver Arm fra de næstsidste paa Laarene.
2
7s 53. Saarene i Mundhuulheden ere næsten tilhelede. Inocula

tionerne paa Armene have slaaet an.
3% 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

% 53. Han har i de sidste Dage lidt af en Pleurit, hvorefte

Exsudat endnu er tilstede. Efter sidste Inoculationer paa Armene er de

kun ubetydelige Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
% 53. Efter Inoculationerne den 3 die kun ubetydelige Pustler. Dl

Inoculationssaar paa Laarene, der vare meget dybe, stærkt secernerend

og smertelige, ere fyldte, mindre secernerende og mindre smertelige. All

Saar i Mundhuulheden ere tilhelede.
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% 53. Efter de sidste Inoculationer endnu ikke meget store Pustler,

srfra 3 Inoculationer til hver Arm.
% 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste paa Armene.
ll
/s»

14
/9 j

16
/9 ,

18
/9 og

2% 53. 3 Inoculationer til hvert Laar
a de sidste sammesteds.

21
/9 53. Ingen Virkning efter Inoculationerne igaar. 3 Inocula-

oner til hver Arm fra C— 1, Martin Larsen.
22
/g 53. Der er Pustler efter Inoculationerne paa Armene igaar.

2
V9 53. Der er Pustler efter de sidste Inoculationer paa Laarene,

u'fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
24
/g 53. Efter Inoculationerne den 21de fra D— 1 smaa Pustler,

irfra 3 Inoculationer til hver Arm.
2
Vg 53. 3Inoculationer til hverArm og til vens tre Laar

a de sidste paa disse Steder.
3% 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

a 3 Inoculationer til hver Arm.
3
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene aborterende Pust-

r. 3 Inoculationer til venstre Laar fra Inoculationerne paa
aarene af 27de.

4
/io 53. Pustlerne paa Armene, der igaar syntes aborterende, ere

ag fyldte med Pus, saa at der fra dem kan sættes 3Inoc. til hverArm.
Vi o 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar smaa Pustler,

irfra 3 Inoculationer til samme Sted.
8
/io 53. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Laar er der kun

por af Pustler; paa Armene er der smaa Pustler, fra disse 3 Inocula-
oner til hver Arm.

10
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pust-

r, der give ubetydeligt Pus, hvormed forsøges et Par Inoculationer til

øire Arm; paa venstre Arm er der ligeledes nogle meget smaa Pust-

r, der indeholde en ringe Mængde Pus, hvormed et Par Inoculationer
1 venstre La ar forsøges.

i2
/io 53. Ingen Virkning efter de sidste Inoculationer paa høire Arm

* venstre Laar.

De syphilitiske Phænomener ere forsvundne, hans Almeenbefindende

• godt. Udskrives helbredet.

Den 14de Marts blev han atter indlagt i Hospitalet. Langs hele

m indvendige Rand af Tibia sees en Mængde større og mindre, tildeels

olerede, tildeels i hinanden løbende Pletter, af brunlig eller brunlig-rød

arve, lidt ophøiede over Huden, og bedækkede med tynde Skjæl. Endnu
enger indad paa Læggen forløber en lignende exanthematisk Stribe. I

[alsen sees Sliimmembranen paa Crura veli palatini, Tonsillerne, Uvula,

alatum durum og molle, rød og hist og her besat med større og mindre

nde Pletter, Exsudater. Ved den inderste Dens molaris paa høire Side

ies Gfingiva hvid, og den bløder let ved Berørelse.

Ved Juletider frembrod Exanthemet paa Benene uden foregaaende

'orandring af Almeenbefindendet. I Halsen har han følt Smerter af og

1 i hele Vinter; ved den inderste Tand har han havt Smerter næsten

gesiden han i October forrige Aar gik ud af Hospitalet. Omtrent 14

>age efter Juul fremkom nogle faa Tubercula mucosa ved Orificium ani,
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hvorfor han blev indlagt i Hortens Sygehuus den 7de Februar, hvor har

forblev i 14 Dage og blev behandlet med udvendige Midler. Nu er de]

intet Spor af Tubercula mucosa. Han beretter, at hans Ophold pa£

Horten, hvorhen han reiste strax efterat være udskreven af Rigshospitalet

har udsat ham for hyppige Forkjølelser, ligesom hans Næring fornemmelig

har bestaaet af saltede Spiser.

3 Inoculationer til hvert Laar fra A— 3, Oleana Amunds
datter

,
3 Inoculationer til høire Arm fra P— 1, Madame —

,
o|

3 Inoculationer til venstre Arm fra M— 1, Elisabeth Martinsdatter
11U 54. Der er Udvikling af Pustler efter alle Inoculationer.
18

/s 54. Efter Inoculationerne paa Armene smaa Pustler, omgivn«

af Areola, herfra 2 Inoculationer til hver Arm; paa Laarene noge

større Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2% 54. Han klager over Mangel paa Appetit.

D. Tinet, rhei vinosæ 5vii.

Liqvor. nervini 5k
D. s. gtt. L. t. p. d.

2V3 og
2
74 54. 3 Inoculationer til hver Arm og til hver

La ar fra de sidste paa disse Steder.
21A 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustlei

herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa venstre Arm størr

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
4

/

3

54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun en liden Puste

paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; 3 Inocu
lationer til hvert Laar fra Inoculationerne Nr. 2 sammesteds.

3% 54. Ingen Virkning efter Inoculationerne paa høire Arm; efte

sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inocula
tioner til hver Arm. k

V4 54. Inoculationerne paa Laarene efter de sidste sammestec

have kun frembragt 1 meget liden Pustel paa hvert Laar, herfra 2 In c '11

c u lationer til hvert Laar. Inoculationerne paa Laarene efter (3 1

næstsidste sammesteds have frembragt nogenlunde vel udviklede Pustle øi

med Areola, herfra 3 Inocalationer til hvert Laar.
2A 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra Mikael Syvertsei tø

A— 4. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds. AI In

Inoculationer have slaaet bedre an paa venstre end paa høire Arm.
74 54. Efter Inoculationerne paa Laarene af 7* 54 fra Inoculatione tø

Nr. 2, mindre Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Eft< u

Inoculationerne paa Laarene med Materie fra de sidste sammesteds, er d<

kun paa venstre Laar 1 Pustel, herfra 3 Inoculat. til samme Laa in

74 54. Efter Inoculationerne til Laarene fra Mikael Syvertsen sma r

men charakteristiske Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laa
j

paa Armene mindre Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. I

74 54. Efter Inoculationerne fra den 74 paa Laarene kun abo i

terende Pustler.

% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Ar
fra de sidste paa disse Steder.

1V4 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, he

ra

4
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a 3 Inoculationer til hver Arm; paa Laarene større Pustler, om-
ivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

P/4 og 54. 3 Inoculationer til hver Arm og til

vert Laar fra de sidste paa disse Steder.

54. Efter sidste Inoculationer paa Armene vel udviklede Pust-

ir, især paa høire Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm; paa
øire Laar 3 og paa venstre Laar 1 vel udviklet Pustel, herfra 3 Ino-
ulationer til hvert Laar.

26A 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
;eds. Efter sidste Inoculationer paa Laarene er der 2 Pustler paa ven-

ire, 3 paa høire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
29
/4 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

•a 3 Inoculationer til hver Arm; 3 Inoculatioer til hvert Laar
•a de sidste sammesteds.

3% 54. Han klager over en trykkende Fornemmelse i Cardia.

Seponat Liqvor. nervin. c. rheo.

D. Ess. asæ foetidæ 5vii.

Liqv. nervini

s. gtt. L. t. p. d.

~U 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
teds

;
efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pustler paa høire,

rnaa Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
%\54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

teds
;

efter de sidste Inoculationer paa Laarene 2 smaa Pustler paa ven-

tre, 3 paa hoire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
8
/e 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

teds; efter sidste Inoculationer paa Laarene 1 meget liden Pustel paa
enstre, 3 paa hoire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm aborterende
>
ustler, paa hoire Arm smaa, men vel udviklede Pustler, herfra 3 Ino-
ulationer til hver Arm; paa venstre Laar aborterende Pustler, paa
løire Laar 3 smaa, vel udviklede Pustler, herfra 3lnoc. til hvert Laar.

14
/& 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 1 Pustel paa ven-

tre, 2 paa hoire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa
krmene smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.

l7
/a 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

teds; efter sidste Inoculationer paa Laarene kun Udvikling af Pustler paa
ænstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene 2 Pustler paa hver

Ami, herfra 3 Inoculationer til hver Arm; 3 Inoculationer til

ivert Laar fra de sidste sammesteds.
23/

6 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene 1 Pustel paa hoire,

I paa venstre Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm; 3 Ino-

iulationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
26
/a 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

ra 3 Inoculationer til hver Arm; 3 Inoculationer til hvert
La ar fra de sidste sammesteds.

29
/a 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

’ra de sidste paa disse Steder.
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V6 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Armene, herfra

3 Inoculationer til hver Arm. 3 Inoculationer til hvert Laarj
fra de sidste sammesteds.

4
/e 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hver Arm. Paa Laarene større Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert La ar.

Ve 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Armene, her-

fra 3 Inoculationer til hver Arm. Smaa Pustler efter sidste Inocu-

lationer paa Laarene, omgivne med en rødlig-bruun Areola, herfra 3 In-

oculationer til hvert Laar.
*% 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene aborterende Pustler

paa høire Arm, meget smaa Pustler paa venstre Arm, herfra 3 Inocu-
lationer til samme Arm, og 3 Inoculationer til høire Arm fra

N— 2, Andrine Andersdatter
,
der lider af constitutionel Syphilis, og er in-

oculeret fra Olavus Andreasen. 3 Inoculationer til hvert Laar fra

de sidste sammesteds.

54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra Inoculationen Nr,

2 hos Olavus Andreasen.
18
/« 54. Efter sidste Inoculationer paa høireArm aborterende Pustler

paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm,
Efter Inoculationerne paa Laarene af 10de nogenlunde vel udviklede Pust-i

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar.
14
/e 54. Efter Inoculationerne paa Laarene af Ilte 1 Pustel pa&

venstre, 2 paa høire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
16
/e 54. 3 Inoculatoner til venstre Arm fra de sidste sam-l

mesteds, 3 Inoculationer til hvert Laar fra de af 13de, og 3 Ino-

culationer til høire Arm fra Inoculationen Nr. 4 hos O. Andreasen
11
U 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de af 14de sam-

mesteds. 3 Inoculationer til venstre Arm fra Olai Bakke
,
der liaij

en fra Bordeaux hjembragt Chanker.
18
/e 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene af 16de smaa Pustler

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
20
/6 54. Smaa Pustler paa venstre Arm efter Inoculationen af 17d<

fra Olai Bakke
,
herfra 5 Inoculationer til samme Arm. Efter Ino

culationen til høire Arm af 17de kun 1 Pustel, herfra 5 Ino c. til samme
Arm. Efter Inouculation paa Laarene af 17de en liden Pustel paj

venstre, 2 paa høire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laai
2% 5 4. Efter Inoculationen af 19de paa Laarene aborterende Pustlei
23
/6 54. Efter Inoculationen paa venstre Arm af 20de 2 smaa Pust

ler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; efter Inoculationen pa;

høire Arm af samme Dato kun en liden Pustel, herfra 3 Inoculatione
til samme Arm; paa begge Laar er der efter desamme Dato foretagn

Inoculationer aborterende Pustler.
26
/e 54. Efter de sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning

3 Inoculat. til hvert Laar fra Inoculationen Nr. 6 hos O. Andreaser
2
Ve 54. 3 Inoculatoner til hver Arm fra Hans Larsen

,
de

har en fra Frankrige hjembragt suppurerende Bubo.
29
/e 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning

heller ikke efter sidste Inoculationer paa Armene.
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Der viser sig endnu langs den indvendige Flade af høire Tibia

»por efter den tidligere værende Psoriasis. Huden er fortykket og brun-

g farvet i uregelmæssige smaa Flader. Paa de ovrige Steder, hvor dette

qvamose Exanthem viste sig, er der intet Spor tilbage af det. Saavel

luden som Sliimmembranerne ere i fuldkommen sund og frisk Tilstand;

ans Almenbefindende er godt. Udskrives.

M. Pedersen blev først inoculeret fra I—

1

,
F. Hansen. 1ste Inocu-

ition, der igjen stammede fra U— 1, 3die Led; denne Materie har ei

aaet godt an, da den ei videre er benyttet. Den følgende Dag er han

loculeret fra A— 1, Johannes Andreasen
,
4de Led, Materien fra samme

lovedkilde, som den, hvormed han Dagen forud er inoculeret, nemlig fraH— 2,

r. Larsen. Denne Materie fremkaldte i de første Led en meget stærk

firkning, store Pustler med intens Areola, saaledes, at jeg ansaae det

igtigst at forflytte den til Armene. Uagtet den stærke Virkning, Inoeu-

itionerne havde fremkaldt, viste der sig dog, da der ved den 5te Inocu-

ition indfandt sig en Pleurit med Exsudat, ingen Phagedænisme i Saa-

ene, tvertimod fyldtes de store Saar, og de under den inflammatoriske

filstand satte Inoculationer frembragte kun ubetydelige Pustler.

Materien vedligeholdt sig i det Hele i 17 Led, og Virkningen var

de sidste 5 Led meget svag.

Da Materien paa Laarene virkede mindre kraftigt, blev han den

Ide September inoculeret fra C— 1, Martin Larsen
,
7de Led. Materien

ar, efterat være gaaen gjennem 3 Individer og 14 Led, kommen fra H
-2, Gunder Larsen (see p. 50). Virkningen efter denne Materie var me-

et ringe, Pustlerne vare lige fra den første Tid smaa, og det var kun

luligt gjennem 6 Led at vedligeholde Udviklingen af Chankre.

Allerede 14 Dage efterat Syphilisationen var sat i Gang, begyndte

»aarene i Munden at tilhele, i de følgende 4 Dage gik Tilhelingen rask

æmad, og endnu 8 Dage senere, eller 26 Dage efter Curens Begyndelse,

ar der ingen Spor af dem.

Behandlingen havde i det Hele medtaget en Tid af 2 Maaneder,

g der var kun sat 135 Inoculationer, hvoraf 8 ei havde slaaet an.

Det vil forøvrigt sees, at uagtet Materien er overført til denne

>yge fra flere andre Patienter, saa nedstammer den dog fra ‘een og samme

lovedkilde, nemlig fra H— 2, Gunder Larsen
,
og at dette er Grunden til

en hurtig indtraadte Immunitet, ligger vel udenfor al Tvivl. Det var

Lerfor at forudsee, at Recidiv her vilde indfinde sig, og det udeblev ikke

aenge. • Ikke meget over 2 Maaneder efterat han var udskreven, viste der

ig Exanthem, og den 14de Marts dette Aar blev han atter indlagt i

lospitalet.

9
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Jeg kunde under disse Omstændigheder ikke betænke mig paa igjen

at tage ham under Behandling med Syphilisation, saameget mindre som

de syphilitiske Phænomener, som nu vare tilstede, ei rohede nogen betydelig

Udvikling af Sygdommen. Syphilisationen paabegyndtes den 14de Marts

med Materie fra U— 3, Oleana Amundsdatter
,

14de Led, inoculeret fra

U— 1, der igjen havde Materie fra H— 2, altsaa det samme Udspring,

som den Materie, hvormed han sidste Gang var syphiliseret. Denne Ma-

terie fremkaldte fra Begyndelsen af ingen store Pustler, de bleve snart

meget smaa, og vedligeholdt sig ikke længer end i 6 Led.

Paa lignende Maade forholdt det sig ogsaa med den Materie, hvor-

med han til samme Tid blev inoculeret fra P— 1, Mad. —
,
10de Led,

Materien gaaen gjennem Oleana Amundsdatter og U— 1, Er. Jacobsdatter.

stammer fra H—2, den fremkaldte kun smaa Pustler, og holdt sig kun

gjennem 4 Led. Anderledes har den Materie, der til samme Tid er ind-

bragt paa hans venstre Arm, forholdt sig. Den er kommen fra M— 1.

Elisabet Martinsdatter
,
og har hos hende gaaet igjennem 20 Led, og skulde

ansees for en svag Materie. Den lod sig heller ikke hos E. Martinsdatter

efter denne Tid fore længer end gjennem 8 Led, medens den hos M. Pe-

dersen vedligeholdt sig i 32 Led. En anden Materie, der hos denne Pa-

tient holdt sig længe, var den fra Mikael Syvertsen
,

der havde flere

Maaneder gamle Bubonsaar. Denne Materie viste sig hos Alle, til hven

den blev inoculeret, svag, med Undtagelse af M. Pedersen
,
hos hvem der

holdt sig i 25 Led, og A. Hansen
,
hos hvem den holdt sig i 22 Led.

Der er ved denne anden Syphilisation bibragt ham i det Hele 462

Inoculationer, hvoraf 101 ei have slaaet an, han har altsaa ved begg(

Syphilisationer havt 489 Chankre.

De Rester af Exanthemet, om jeg kan give det denne Benævnelse

der endnu vare tilstede, da han blev udskreven af Hospitalet, vil jeg sam-

menligne med de Spor af Psoriasis palmaris, der viste sig hos Nr. 1, dc

hun forlod Hospitalet, og som uden nogen Behandling svandt efter kori

Tids Forløb. Saafremt han havde benyttet nogen anden antisyphilitisl

Behandling, vilde disse Rester neppe være bievne noterede i Journalen

Syttende Observation.

Tidlige constitutionelle Tilfælde, Syphilisation, Helbredelse.

Oleana Amundsdatter
,
21 Aar gammel, indkom den 28de Janua:

1854 i Hospitalet, i Sygestuen Litr. M. Nr. 1. Over hele den udvendig*

Flade af Labia majora, i Genitocruralbøiningen og mellem Nates sees ei

overordentlig stor Mængde uleererede Tubercula mueosa, som secerner*
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n hvidfarvet, ildelugtende Vædske. I Halsen sees paa Crus anterius

extrum veli palatini et aflangt Saar af 3—4 Liniers Udstrækning med
yogenetisk Membran; ligeledes et lidet Saar paa hver Tonsille.

Hun forklarer, at hun først for 3 Uger siden bemærkede en Deel
maa Knuder ved Gfenitalia, som siden have tiltaget i Størrelse. Hun vil

ske vide af nogen forudgaaen primær Aflection. Menstruationen er i Orden.

Der inocu leres til begge La ar fra Tubercula mucosa ved

Sfenitalia.
3% 54. Inoculationerne paa Laarene have ei fremkaldt nogen

rirkning; 2 Inoculationer til venstre La ar fra Tubercula mucosa
aa Labium majus dextrum.

2
/a 54. De sidste Inoculationer have givet negativt Resultat.

% 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra K— 1, de sidste

!aar paa Laarene, og 3 Inoculationer til venstre Laar fra U— 1,

idste Inoculationer paa Laarene.

% 54. Der er efter Inoculationerne paa venstre Laar Pustler, om-
;ivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar. Efter In-

culationerne paa Armene smaa Pustler, omgivne af Areola, herfra 3

noculationer til hver Arm.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, om-

;ivne af intens Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; 3

'noculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds.
u

/2 54. Der institueres en liden Yenæsection for cherøisk Analyse

f Blodet, der velvilligen er bleven udført af Hr. Lector Dr. Strecker*), og
lar afgivet følgende Resultat:

kf 28,200 Grm. Blod erholdtes 0,0950 Grm. Fibrin = 3,4 pr. M.
5,171 — defibrineret Blod erh. 1,0530 — faste Bestanddele.

0,8615 — indtørret Blod — 0,0088 — Fedt.— — — — 0,0615 — iVand opløselige Stoffe,

om ved Forbrændingen efterlod 0,0228 — Aske.

)et i Vand uopløselige Residuum
efterlod ved Forbrændingen 0,0230 — Aske.

Det hensatte Blod adskilte sig ikke i Blodkage og Serum, maa-
kee paa Grund af at det frøs.

*) Blodanalyserne ere foretagne paa følgende Maade: Idet Blodet udlades af

Aaren bliver det optaget i to forskjellige Kar. Den ene Deel hensættes for

at skille sig i Blodkage og Serum, den anden bliver uafladelig slaaet med en
Glasstang indtil Fibrinet fuldstændig er udskilt.

Det udskilte Fibrin opsamles paa flint Lærred, digereres med lunkent Vand,
indtil det næsten er farveløst, hvorefter det behandles med meget fortyndet

Saltsyre (V1000 ), hvori det opsvulmer og befries endnu fuldstændigere fra Far-
vestoffet. Tilsidst behandles Fibrinet med Alcohol og Æther og tørres ved 120° C.
Det fra Fibrin befriede Blod veies og afdampes til fuldkommen Tørhed ved

120° C. Herved bestemmes Summen af Blodets faste Bestanddele. En Deel
indtørret Blod behandles med Æther for at extrahere Fedtet, som ved Ind-
dampning fremstilles for sig selv og veies. Siden behandles det samme ind-

tørrede Blod med Vand, hvori Extractivstoffe, Melkesyre og endeel Salte op-
løses. Opløsningen afdampes, Residuet tørres ved 120° og afveies. Residuet
forbrændes, hvorved Mængden af de uorganiske Stoffe bestemmes. Det med
Æther og Vand behandlede Blod forbrændes, hvorved Mængden af uopløselige

Salte bestemmes. Mængden af coagulable Bestanddele (Albumen, Globulin

9*
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*% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler med
intens Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa Armene
Pustler, der ligeledes ere omgivne med intens Areola, herfra 3 Inocula-
tioner til hver Arm.

16
/2 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

fra de sidste sammesteds.
18
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler især

paa venstre, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa Armene
mindre Pustler, omgivne af Areola, herfra 3 Inoculat. til hver Arm.

21
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget mindre Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa Armene er der Saar,

som trænge ned gjennem Huden, herfra 3 Inoculat. til hver Arm.
2V2 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

fra de sidste sammesteds.
21/

2 54. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter de første Inoculationer

paa Laarene sees der betydelige Elevationer, der ligne Tubercula mucosa.

Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm kun 1 meget liden Pustel,

herfra 3 Inocul. til samme Arm; paa hoire Arm aborterende Pustler.
2
/3 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

steds; 3 Inoculationer til hver Arm fra de første sammesteds.
64 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; paa Armene aborterende Pustler.
84 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Tubercula mucosa ved Genitalia fordetmeste forsvundne, de ere

derimod tilstede i stor Mængde i Perinæum og ved Anus. Tilfældene i

Halsen ere næsten borte.
l% 54. Der er igjen institueret en Venæsection for chemisk Ana-

lyse af Blodet, der har givet følgende Resultat:

Af 11,160 G-rm. Blod erholdtes 2,2415 Gfrm. faste Bestanddele.

1,1852 —1 indtørret Blod erh. 0,0088 — Fedt.

— — — — 0,1390 — i Vand opløs. Stoffe,

som ved Forbrændingen efterlod 0,066 — Aske.

Der fandtes i Blodet, som blev slaaet med en Glasstang, ikke

Fibrin udskilt i sammenhængende Masser. Blodet, som var hensat, ad-

skilte sig i Blodkage og Serum:

1,543 Grm. Serum.

13,430 — Blodkage.

14,973.

Af 1,433 Grm. Serum erholdtes 0,1470 Grm. tørtResiduum eller 10,27 pC,

- 11,810 — Blodkage — 2,579 — — —
.

— 21,84 -

n
/3 54. 3 Inoculat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds

og Blodrødt) bestemmes ved Differentsen; den udgjør den Deel af det indtør-

rede Blod, som ikke opløses af Æther og Yand, og som ved Forbrændinger

forflygtiger.

Blodkagen og Blodserum veies og afdampes hver for sig, hvorved man er-

holder en Control for Summen af Blodets faste Bestanddele. Enkelte Gang<

er Sammensætningen af Blodkagen og Serum bestemt paa samme Maade, son

ved Analysen af den hele Blodmasse er angivet.
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14
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

ier, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
17
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virknin

paa hoire, 1 Pustel paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til samm
Laar. 3 Inoculationer til hver Arm fra A. Hansen.

2% 54. Der foretages atter en Venæsection for chemisk Analyse,

d.r gav følgende Resultat:

Af 38,850 Grm. Blod erholdtes 0,1183 Grm. Fibrin eller 3,05 pCt.

- 12,370 — defibrineretBlod erh. 2,5125 — faste Bestandd. 203,1 -

Den dannede Blodkage veiede 8,080 Grm.
Serum — 7,846

15,926
"

Af 8,6200 Grm. Serum erholdtes 0,8355 Grm. Residuum.
- 7,990 — Blodkage — 2,885 — —

Blodkagen indeholder altsaa 299 p. M. faste Stoffe.

Serum — — 96,9 — —
eller det samtlige Blod 205 p. M. ikke flygtige Stoffe.

I 1000 Blod fandtes:

Fibrin

Fedt

Organiske opløselige Stoffe

Uorganiske opløselige Stoffe

Coagulable Stoffe

(Albumin, Globulin, Blodrødt &c.). .

Uopløselige Salte

Vand

I

. . 3,4

. . 2,0

. . 9,2

. . 5,3

. 181,6

. 5,5

2077o~

793,0

1
,
000,0

II

1,4

12,6

11,1

172.8

3,0

200.9

799,1

1
,
000,0

III

3,05

>203,1

J

206,15

793,85

1,000,00

2,
/3 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, herfra 3

Inoculationer til hver Arm.
23
/s 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

fra de sidste sammesteds.
264 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar aborterende

Pustler, paa høire Laar 2 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert
La ar; paa Armene smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til hver Arm.

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm 1, paa høire

Arm 3 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm
*7* 54. Tubercula mucosa fordetmeste svundne baade ved Geni-

talia og ved Anus. Paa den midterste Deel af Tungen, lige foran Pa-
ipillulæ circumvallatæ sees en Elevation, der har Lighed med et Tuber-

culum mucosum; paa høire Tonsille er der endnu Spor af Exsudater.
JA 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm 1, paa
høire Arm 2 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.

54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pustler,

cd

aq
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herfra 3 Inoculationer til hvertLaar. 3 Ino culationer til høire 8

Arm fra de sidste sammesteds; paa venstre Arm er der ingen Virkning

efter de sidste Inoculationer. 3 Inoculationer til venstre Laar fra

A—4. Mikael Syvertsen. i

V* 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene fra J. Pettersen og
Mikael Syvertsen ingen Virkning

;
efter Inoculationerne med den ældre Ma-

terie aborterende Pustler. 3 Inoculationer til høire Arm fra de

sidste Inoculationer sammesteds.
x% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds, som i de sidste Dage have udviklet sig. Efter sidste Inoculatio-

ner paa hoire Arm meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til;

samme Arm.
13A 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar. 3 Inoculationer til ven-
stre Arm fra høire Arm.

164 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm ingen Virkning.

3 Inoculationer til hver Arm fra M. Syvertsen.
19

/*i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 1 Pustel paa hoire, n

2 paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; smaa
Pustler efter sidste Inoculationer paa Armene, herfra 3 Inoculationer
til hver Arm. i

22U 54. Efter sidste Inoculationer 2 Pustler paa venstre, 3 paa ;

hoire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste In-

oculationer paa Armene kun 2 smaa Pustler paa venstre Arm, herfra 3

Inoculationer til hver Arm.
Tubercula mucosa ved Anus og Genitalia paa det Nærmeste for-

svundne, derimod viser der sig ved Anus en større og et Par mindre

Fissurer. I Halsen er der intet Sygeligt at observere.
25
/± 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa Armene næsten aborterende

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. I

28A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun 1 Pustel paa l

hoire, 3 paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar;
paa Armene ingen Virkning efter sidste Inoculationer.

Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene en Pustel paa ven-

stre, 3 paa hoire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
4
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun 1 vel udviklet i

Pustel paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene en Pustel paa ven- 1

stre, 3 paa hoire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar.
nU 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning;

3 Inoculationer til hvert Laar fra en af de tidligere Inocul. (5 Led i

tilbage), som endnu ere bedækkede med Cruster, hvorunder noget Pus,
ju4 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
n
/s 54. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene 1 meget liden

Pustel paa hvert Laar, herfra 2 Inoculationer til hvert Laar.
2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pustlei
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aa lijøire, 2 store Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer
il samme Laar. 3 Inoculationer til høire Laar fra U—2, Marthe

2. Christiansdatter^ venstre Laar. Paa Armene meget smaa Pustler, herfra

Inoculationer til hver Arm.
23
/d 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

teds. Efter de sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pustler,

lerfra 3 Inoculationer til hver Arm.
264 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, herfra

) Inoculationer til hvert Laar; paa Armene ingen Virkning; 3

noculationer til hver Arm fra U— 2, venstre Laar.
274 54. Fissurerne ved Anus bestaae fremdeles. En Verruca viser

ig til Venstre for Introitus vaginæ.
294 54. Fra venstre Arm hos M. Pedersen 3 Inoculationer til

renstre Laar, og fra Laarene hos A. Hansen 3 Inoculationer til

løire La ar. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning; paa
Laarene kun aborterende Pustler.

Ve 54. 3 Inoculationer til hvertLaar fra de sidste samme-
steds, og 3 Inoculationer til hver Arm fra Inoculationerne paa Laa-

ret hos A. Hansen .

4
4 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pustler;

3 Inoculationer til hvert Laar fra de næstsidste sammesteds; paa Ar-
mene ingen Virkning efter sidste Inoculationer.

s
/6 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fra O. Andreasen.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning.
84 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virkning.

3 Inoculationer til hvert Laar fra de første hos O. Andreasen.
94 54. 3 Inocul. til hver Arm fra N—2, A. Christiansdatter.
n4 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun 1 Pustel paa

venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til samme Laar.
l24 54. Efter sidste Inoculation paa Armene ingen Virkning.
154 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa venstre

Laar; 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste (No. 4) paa
Laarene hos O. Andreasen.

164 54. 3 In o culationer til hver Arm fra Inoculationerne

No. 4 paa Laarene hos O. Andreasen.
174 54. 3 Inoculat. til hver Arm fra Olai Bakke LNr. 92V64.
184 54. Inoc. fra O. Bakke have fremkaldt meget smaa Pustler.
194 54. Ved den foretagne Undersøgelse findes hverken ved Ge-

nitalia eller i Mundhuulheden noget Abnormt.
2% 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 17de til begge Arme,

herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
234 54. Efter de sidste Inoculationer paa Armene kun 1 liden

Pustel paa hver Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
264 54. Efter de sidste Inoculationer paa Armene kun 1 Pustel

paa hver Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
274 54. 3 Inoculationer til hver Arm med Bubonmaterie

fra Hans Olsen LNr. 96
%4.

294 54. Efter Inoc. paa Armene af 26de kun aborterende Pustler.
3% 54. Efter Inoculationerne paa Armene af 27de ingen Virkning.
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% 54. De syphilitiske Symptomer ere hævede. Efter Inoculationerne
i p

paa Laarene ere Arrene brunligrøde, noget eleverede, ikke meget store. ™

Paa Armene ere kun de færreste Ar af den samme brunligrøde Farve
og eleverede, og Arrene ere i det Hele her mindre.

Udgaaer helbredet.

Da denne Patient blev tagen i Behandling havde jeg kun ældre 11

Materie til Inoculation, nemlig fra K— 1, Gunild Syversdatter
,
og U— 1,

1

Fredenke Jacobsdatter. Hos denne sidste vare Pustlerne næsten aborterende

og holdt sig endnu kun i 2 Led, de vare 56de Led fra deres Udspring hos

G. Larsen; hos G. Syversdatter vare de endnu ikke saa ganske smaa, de

vare her 57 Led fra det samme Udspring som hos U— 1, og de vedlige-
i

holdt sig meget længer, nemlig endnu i 26 Led. t

De første Inoculationer paa Laarene fra U— 1 fremkaldte ikke

strax meget store Pustler, men efter 2den, 3die, 4de og 5te Inoculation

vare Pustlerne store og omgivne af intens Areola. I 6te Led bleve Pust- i

lerne smaa, i 14de Led bleve de meget smaa og aborterede endog ganske 1 11

paa det ene Laar, dog var det langtfra, at Virkningen nu stadig blev 1

svagere, Materien slog endnu an i 9 Led, uden at nogen Pustel aborte- 1

rede, men fra 24de Led af slog ikke nogensinde alle Inoculationer an, i

Materien vedligeholdt sig endnu med Vanskelighed gjennem 7 Led, alt-

saa i det Hele gjennem 31 Led. Da alle Pustler aborterede, blev der

taget Materie fra Saar, der vare 5 Led tilbage, og denne vedligeholdt

sig gjennem 5 Led.

I Modsætning til Virkningen af denne Materie kan stilles Virknin- 1

gen af Materien fra K— 1, der inoculeredes paa Armene, og der frem-

bragte som sædvanlig mindre Pustler. Den vedligeholdt sig kun gjennem

8 Led, medens den var tagen fra Pustler, der vare vel udviklede, og som

gave en Materie, der endnu hos K— 1 vedligeholdt sig i 26 Led.

Dersom man gjennemseer de øvrige Journaler, vil det sees, at

Materien fra K— 1 ei har holdt sig længe. Man maa naturligviis ei

alene beregne dette efter det Antal Led, hvori Materien har bibeholdt sin

Virkning, men man maa ogsaa tage i Betragtning den Grad af Syphili-

sation, hvortil en Syg er kommen paa den Tid, da en vis bestemt Slags

Materie inoculeres.

Efterat Materien fra K— 1 var aborteret, blev han inoculeret til

Armene fra A, Hansen
,
41de Led, der havde sin Materie fra M. Ellefsen.

Den holdt sig gjennem 9 Led. Materien fra M. Ellefsen har i det Hele

viist sig meget constant, dog ei som den fra G. Larsen
,
desuagtet vedli-

geholdt den sig her længer, og den Syge var dog længer fremrykket i

Syphilisation. Det synes derfor som det for Materiens Styrke ei her er
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gegyldigt, gjennem hvilke Individer den passerer. Med denne Anskuelse

ynes det at stemme overeens, at Materie fra M. E. Christiansdatter har

ndnu i Slutningen af Mai slaaet an i 3 Led. Den, fra hvem den blev

agen, var ved Slutningen af Syphilisationen, men Materien var kommen

•a A. Hansen
,
den samme Syge, fra hvem den sidst omtalte Materie havde

in Oprindelse. Paa samme Tid som Pus fra disse næsten aborterende

‘ustier slog an gjennem flere Led, var det ikke muligt at bringe Materie

•a Olavus Andreasen til at slaae an. Denne O. Andreasen var nylig tå-

en i Behandling med Syphilisation, og han havde efter enhver Inocula-

bn de meest charakteristiske Pustler og Chankre, der endog udvidede sig

den Grad, at jeg maatte forflytte Inoculationerne fra Laarene til Armene.

Hun har i det Hele faaet 455 Inoculationer, hvoraf 160 have havt

t negativt Resultat, hun har altsaa havt 295 Chankre. Behandlingen har

ledtaget 5 Maaneder og 5 Dage.

Indvirkningen paa de syphilitiske Phænomener sees efter Journalen

t have været: 39 Dage efter Syphilisationens Begyndelse var Halsaffec-

onen og Tubercula mucosa ved Genitalia næsten svundne, de i Peri-

æum og ved Anus derimod endnn i hoi Gråd tilstede. To Maaneder

fterat Behandlingen var paabegyndt, var der ikke meget tilbage af Tu-

ercula mucosa paa noget af de nævnte Steder, hvorimod der da fandtes

nkelte af disse udviklede paa Tungen. Tre Maaneder efter Curens Be-

yndelse var der endnu Rester af Tubercula mucosa, og tillige nogle

Assurer ved Anus, som endnu en Maaned senere observeredes. Først

:

l

/2 Maaned efterat Syphilisationen var begyndt, vare alle Tilfælde hævede,

jlendes Almeenbefindende var, da hun udgik af Hospitalet, meget godt.

Attende Observation.

konstitutionel Syphilis, tvende Gange behandlet paa Rigshospitalet med for-

kjellige Mercnrialpræparater, begge Gange udgaaet helbredet; Recidiv, Syphi-

sation, hurtig opstaaet Iimnuniret og Forsvinden af de syphilitiske Phænome-
er

;
tvende Recidiver og tvende Gange gjentagen Syphilisation, Helbredelse.

Marthe Eandine Christiansdatter
,
24 Aar gammel, indkom den 7de

kpril d. A. i Hospitalet. Det venstre Labium majus sees besat med 9

tore Tubercula mucosa, det høire Labium majus med 6 og det høire

jabium minus med 3. Nogle af disse ere bedækkede med Epidermis,

ndre have en secernerende Flade. I Fauces findes Sliimhinden paa den
lode Gane, Tonsillerne, Uvula og Crura veli palatini hoven, rød og be-

agt med hvide Exsudater. — Over hele Legemet er der Roseola, og
lidelig er der ogsaa en stærk Blennorrhagie fra Vagina

Hun har tvende Gange forhen været behandlet paa Rigshospitalet,

arste Gang fra 19de September 1848 til 22de Februar 1849 for secun-
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dær Syphilis (Tubercula mucosa) med Calomel-Piller til Salivation, og
anden Gang fra 16de November 1852 til 27de Januar 1853, for secundær
Syphilis, med Cura Dzondi frem og tilbage. 3 Uger efter Hjemkomsten
fik hun et Saar i den venstre Ingven, hvilket snart tilhelede; hun fik

tillige en Betændelse i det høire Øie, som varede 1 Maaned, hvorefter

Structuren af Iris sees noget forandret, Pupillen contraheret og vinklet.

Samtidig hermed, altsaa omtrent 1 Maaned efter Hjemkomsten, viste sig

Roseola over det hele Legeme, og i den sidste Tid, for 3 Uger siden,

udbrød Tuberklerne ved Genitalia.

Menstruationen er ordentlig, og var tilstede for 14 Dage siden.

% 53. 2 Inoculationer til venstre Laar fra N— 1 (Saarene

satte den
lU 53), 2 Inoculationer til høire Laar fra N—2 (Saarene

satte den % 53), 2 Ino culationer til venstre Arm fra U—3 (Saarene

satte den
eU 53) og 2 Inoculationer til høire Arm fra U—4 (Saa-

rene satte den
6U 53).

nU 53. Efter Inoculationerne paa Laarene er der dannet Pustler,

efter Inoculationerne paa Armene er der en liden Pustel paa hver Arm.
15
/4 53. 2 Inoculationer paa hver Arm og paa hvertLaar

fra de sidste sammesteds.
16
/4 53. De sidste Inoculationer paa Laarene have allerede frem-1

bragt store Pustler. Paa Armene synes det ogsaa som Inoculationerne|k

ville slaae an, men de ere her meget længer tilbage end paa Laarene, i

18u 53. Tubercula mucosa ere paa begge Sider i den Grad ned-|]

faldne, at det nu er vanskeligt at opgive noget bestemt Antal. Paa dej

fleste Steder er der kun let ophoiede Pletter tilbage. Paa Randen af del

lioire Labium majus har der udviklet sig et rundt Saar med pyogenetislljd

Membran, og i Randen af venstre Labium majus findes en liden Absces ilt

Inoculation fra Saaret paa høire Side til høire Laar. sr

21
/4 53. 2 Inoculationer til hvert Laar fra de sammestedi la

den 15de satte Saar.
22U 53. 2 Inoculat. paa hver Arm fra de sidste sammesteds i

23
/4 53. De sidste Inoculationer paa Laarene have dannet stor« lan

Pustler. Roseola er forsvunden, ligeledes Exsudaterne i Halsen, hvorimo« i&]

der endnu er nogen Svulst tilbage. slm

2bU 53. Inoculationerne paa høire Arm have slaaet an. Paa ven aa

stre Arm er der en ubetydelig Pustel. Inoculationerne paa Laarene hav

slaaet an. 5 Inoculationer til venstre Arm fra U— 15.
26
/4 5 3. Inoculationerne, foretagne igaar paa venstre Arm, hav

slaaet an. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste Saar sammested* tv

21
/4 53. 3 Inoculationer til venstre Laar fra L— 2.

2% 52. 3 Inoculationer til venstre Arm fra de den 22d

sammesteds satte.
29

^4 53. Alle de i de sidste Dage foretagne Inoculationer hav 4
slaaet an. — Tubercula mucosa aldeles forsvundne, ligeledes Saaret pa

høire Labium majus og Abscessen paa venstre Side. Inoculationen fr

Saaret paa Labium har ikke slaaet an.

Vs 53. 5 Inoculat. til venstre Laar frade sidstesammested

% 53. Inoculationerne paa venstre Arm fra ere bedækkec

med Cruster, hvorunder Pus, hvormed 5 Inoculationer til samm
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rm, og 5 Inoculationcr til høire Arm fra Saarene sammesteds,

,tte den 26de April.

V& 53. 4 af de sidste Inoculationer paa venstre Arm og 2 af

loculationerne paa hoire Arm have fremkaldt ubetydelige Pustler. 5 In-

culationer til høire Arm fra B— 3.
s
/d 53. Inoculationerne fra B—3 have fremkaldt smaa Pustler.

% 53. 5 Inoculationer til venstre Arm fra A— 1.
14

/& 53. 5 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.
16
/s 53. Inoculationerne fra igaar have slaaet an.

17
/6 53. Inoculation med 4 forskjellige Slags Pus, modtaget fra

r. Sperino i Turin.
19
/5 53. Inoculationerne med Materien fra Turin have ikke slaaet

a. Inoculationerne fra paa venstre Arm have fremkaldt 4 Pustler, paa

sire Arm derimod kun 2. — 5 Inoculationer til hver Arm fra de

dste sammesteds.
2% 53. Der ere rumperede Pustler efter Inoculationerne igaar

aa venstre Arm. Paa høire Arm synes Inoculationerne at ville abortere.
22
/& 53. Rødheden i Halsen næsten borte. 5 Inoculationer

aa høire Arm fra U— 15.
234 53. 5 Inoculationer paa venstre Arm fra de den 14de

immesteds satte.
2oU 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm er der udviklet

n liden Pustel. Endnu er der lidt Rodhed paa høire Tonsille.

Ve 53. De sidste Inoculationer til høire Laar have ei slaaet an.
n
/e 53. Paa Grund af en liden Elevation paa den nederste og

ldvendige Deel af Labium minus dextrum er hun holdt tilbage i Hospi-

alet i de sidste 8 Dage, men da denne viser sig uforandret og sandsyn-

gviis intet andet er, end en Rest af Hymen, og da der intet syphilitisk

'hænomen længer forefindes, udskrives hun.

Den 6te October indkom hun atter i Hospitalet. Der viser sig

u paa Randen af begge Labia majora og tildeels paa Labia minora

lange større og mindre Tubercula mucosa, hvoraf enkelte bedækkede

fied Epidermis, andre exulcererede, ujevne, knudrede og indtil af en Has-

elnøds Størrelse. I Halsen sees Tonsillerne hovne og ujevne, samt den

taa venstre Side overfladisk ulcereret og belagt med en guulhvid Materie,

figesaa er Sliimhinden paaPalatum molle noget opsvulmet og rød, samt

tist og her belagt med smaa, gule Exsudater.

Hun forklarer, at de nu existerende Tubercula mucosa begyndte

4 vise sig 14 Dage, efterat hun havde forladt Hospitalet, og at de fra

ien Tid af lidt efter lidt have udviklet sig.

Inoculation til høire Laar fra Tubercula mucosa.
Vio 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra B—2, Carl

Tohan Carlsen.
9
/io 53. Inoculationerne fra Tubercula mucosa have ikke slaaet

m. 3 Inoculationer til hvert Laar fra B— 2, Carl J. Carlsen.
u
/io 53. Efter Inoculationerne den 7de er der smaa Pustler, som

lave begyndt at udvikle sig i de 2 sidste Dage. Efter Inoculationerne den
)de er der kun 1 liden Pustel.

12
/io 53. Fra de den 7de satte Inoc. 3 Inoc. til hvert Laar.
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1

'Vi o 53. Tuberklerne og Saarene ved Genitalia begynde at tage

af. De sidste Inoculationer ere næsten uden Virkning. 3 Inoculationer
til hvert La ar fra C— 1, Martin Larsen.

18
/i 0 53. Efter sidste Inoculationer 1 større Pustel paa høire og 2

mindre paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
21
/io 53. Efter sidste Inoculationer paa hvert Laar 3 Pustler, der

have naaet en større Udvikling, og ere omgivne af en mere intens Areola
end de tidligere; fra disse 3 Inoculationer til hvert Laar.

22
/io 53. Pustlerne, der ere udviklede efter Inoculationerne fra igaar.

ere allerede omgivne med intens Areola.
2%0 og 21/

i o 53. 3 Inoculationer til hvert La ar fra de

sidste sammesteds.
29
/lO 53. Tubercula mucosa i betydelig Tilbagegang. 2 Inocu-i

lationer til høire Arm med Materie fra Stockholm, der er tager

den 24de October.
3i/

io 53. Efter Inoculationerne paa høire Arm meget smaa Pustler,

der kun afgive sparsom Materie for ny Inoculation, der dog forsøges. 3

Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
2
/n 53. De sidste Inoculationer paa høire Arm abortere. 3 Ino-

culationer til venstre Arm med Cruster modtagne fra Auzias Turenne

de ere efter en artificiel Chanker, der er sat for omtrent 3 Uger siden

Vn 53. Efter Inoculationerne paa venstre Arm ingen Virkning p

efterat de den første Dag syntes at ville slaae godt an. 3 Inoculatio-
ner til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Vn 53. 3 Inoc. til venstre Arm fra A— 2, Johan Krum.
8
/n 53. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, herfrø

| (

3 Inoculationer til hvert Laar.
t

ll
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Inoculationerne paa venstre Arm have ikke slaaet an. 3 Ino-

culationer til høire Arm fra 1—2, Martin Ellefsen.
l3/n 53. Tubercula mucosa aftage mere og mere, der ere km

i;

.

enkelte Rester tilbage ved Randene af Labia majora. Tilfældene i Halsei

i Tilbagegang. 3 Inoc. til venstre Arm fra I— 2, Martin Ellefsen.
]

u
/ji 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam

mesteds. Paa høire Arm brustne Pustler, hvorunder smaa, endnu ikk<

dybt gaaende Saar, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
16
/n 53. 3 Inoc. til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

1Vn 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam
tø

mesteds. Paa venstre Laar er der kun aborterende Pustler.
tø-

l8
/n 53. 3 Inoc. til høire Arm fra de sidste sammesteds.

19
/u 53. 3 Inoc. til venstre Arm fra de sidste sammesteds, n

20
/n 53. 3 Inoc. til hvert La ar fra de sidste sammesteds. | (

21
/n 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm temmelig stor«

tø

og dybtgaaende Saar, der afsondre en Mængde Materie, herfra 3 Inocu |i

lationer til samme Arm.
i0(

,

22
/n 53. 3 Inoc. til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

!sa

2Yn 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds
2Vn 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds

^
2o/n 53. Tubercula mucosa paa Labia majora omtrent paa samm
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imkt som ved sidste Uundersøgelse, og der har siden udviklet sig et

let Saar ved Randen af høire Labium minus.

3 In o culationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
26
/n 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa, til-

sels aborterende Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2
7ti 53. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.

2Vu 53. 3 Inocul. til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
30/

i i 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning.

Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

Vi 2 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

V12 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra C— 2, Anders Hansen.

Vis 53. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

Vis 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Vi 2 53. De sidste Inoculationer paa Armene have fremkaldt Pustler,

>m ere af temmelig stort Omfang, men indeholde meget lidet Materie,

srfra 3 Inoculationer til hver Arm.
10

/i 2 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
ll
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa superticielle

aar af Va"' Diameter, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
14
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

a de sidste paa disse Steder. Pustlerne paa Laarene og paa venstre Arm
*e lidet udviklede.

16
/i 2 53. Saaret paa høire Labium minus begynder at tilhele, og

'ubercula mucosa paa Labia aftage mere og mere.
u
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ingen Virkning,

“ter de paa venstre Arm Saar af en Linies Diameter, herfra 3 Inocu-
itioner til samme Arm. 3 Inoculationer til hvert Laar fra

e sidste sammesteds. Pustlerne paa høire Laar ere større.
2
Vi 2 53. Meget smaa Pustler efter de sidste Inoculationer paa ven-

;re Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Paa venstre

iaar saa smaa Pustler, at det er vanskeligt derfra at faae Pus til 3 nye
noculationer; paa høire Laar store Pustler, herfra 3 Inoculationer
il samme Laar.

26
/i 2 53. 3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sam-

lesteds. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar aborterende Pustler,

aa høire Laar smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2
Vi 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm meget smaa

’ustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; paa Laarene smaa
histier med temmelig intens Areola, herfra 3Inoculat. til hvert Laar.

3i
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm meget smaa

edfaldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Efter

idste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virkning, paa høire 3 store

histier, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Saaret paa høire Labium minus er ganske tilhelet og Tubercula

lucosa aldeles forsvundne. Venstre Tonsille er opsvulmet, intens rød og
»esat med nogle guulhvide Pletter.

3
/i 54. Svulsten og Rødheden i venstre Tonsille endnu tilstede.

Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virkning.
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3 Inoculationer til hver Arm fra U— 1, høire Arm, næstsidste

Inoculationer.

% 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
8
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa brustne Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
% 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
11
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene ingen Virkning,

3 Inoculationer til hver Arm fra U—3, der er inoculeret fra h— 1.
14

/i 54. 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sam-
mesteds; paa venstre Arm aborterende Pustler. Efter de sidste Inocula-

tioner paa Laarene ingen Virkning.
16
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra U—3 (Materien

kommen fra U—8 og h— 1).
21
/i 54. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.

24
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar aborterende

Pustler, paa høire Laar ere de mere udviklede, herfra SInoculationer!
til hvert Laar.

2
Vi 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa høire Arm store

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Ved G-enitalia ere

de syphilitiske Phænomener forsvundne; i Halsen sees venstre Tonsille

opsvulmet og rød.
3% 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fraU— 3, venstre Arm,

j

næstsidste Inoculationer; 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste

sammesteds; 3 Inoculationer til hvertLaar fra de sidste sammesteds.
24 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidstesamme-

steds; de sidste Inoculationer paa Armene have ikke slaaet an.
3
4 54. 3 Inoculationer til høire Arm fra U—3, venstre Arm.

54 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
6
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa, men vel ud-

viklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa høire Arm;

3 Inoculationer til hver Arm fra M—T, Oleana Amundsdatter
,
de

sidste Inoculationer paa Laarene.
u
/2 54. Store Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, herfra

3 Inoculationer til hvert Laar.
54. Efter sidste Inoculationer paa Armene 2 meget smaa Pustlei

paa hver Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
144 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds
15
/2 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Armene. S

Inoculationer til hver Arm fra M— 1, sidste Inoc. paa Laarene.
184 54. Paa venstre Arm er der kun aborterende Pustler eftei

sidste Inoculationer
;
3 I n o c u 1 a t i o n e r til hver Arm fra M— 1

,
de sidste

Inoculationer paa Laarene. Paa høire Laar ingen Virkning, paa venstre

Laar 2 Pustler omgivne af Areola, herfra 3 Inoc. til hvert Laar.
21

/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene Rødhed, og noger
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llevation af de Steder, hvor Inoculationerne ere foretagne, men endnu

igen Pusteldannelse
;
paa Laarene aborterende Pustler.

2
72 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm Pustler, her-

a 3 Inoculationer til samme Arm.
2% 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Armene.

Inoculationer til hver Arm fra de næstsidste lios II— 2, Cliri-

ian Christensen.
28

/2 5 4. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pust-

ir, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
Vs 54. De sidste Inoculationer paa Armene have ikke slaaet an.
22

/s 54. Der viser sig ei længer noget Spor af den syphilitiske

iffection. De artificielle Chankre ere tilhelede, hendes Almeenbefindende

r godt, Nutritionen er meget god.

Udskrives helbredet.

Den 4de Mai indkom hun atter. I Genito-crural-Bøiningen saavel

aa høire som især paa venstre Side er Huden rodblaa, vædskende. Her
ees ogsaa flere ikke synderlig store, men ulcererende Tubercula mucosa.

'aa den indvendige Flade af Labium majus sinistrum er der et Tuber-

ulum mucosum, paa Commissura anterior og paa flere Steder paa Labia

linora. I Fauces sees paa høire Tansille flere smaa vorteformige Ex-

rescentser bedækkede med graat, tyndt Belæg. Paa Gingiva, lige ved

irreste Kindtand og Skjæretanden paa høire Side synes at være en Ex-
oriation bedækket med lignende Belæg som det, der sees paa høire Ton-
ille. Hun forklarer, at Affectionen ved Genitalia begyndte for omtrent 3

Fger siden; Smerter i Halsen har hun ikke mærket siden kort efter at

un sidste Gang forlod Hospitalet.

Menstruationen i Orden, sidste Gang for 14 Dage siden.
84 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste Inocu-

itionerhosU— 3, Oleana Amundsclatter, og 3 Inoculationer til hvert
/aar fra de sidste paa venstre Arm hos A. Hansen.

% 54. Inoculationerne fra igaar synes at ville slaae an.
10
/d 54. Inoculationerne paa Laarene fra U— 3 slaae ikke an,

vorimod der efter de fra A. Hansen er Pustler af 1"' Diameter, omgivne
f Areola.

1J
/o 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

*a 3 Inoculationer til hvert Laar.
l
/5 54, Det viser sig idag, at en af Inoculationerne den 8de, der

idrører fra U—4, har slaaet an, herfra 3 Inoculat. til høire Arm.
J4
/s 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

•a 3 Inoculationer til hvert Laar.
54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa, brustne

histier, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
n
/d 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

teds, og 3 Inoculatoner til venstre Arm fra A. Hansen (Laaret).
18
/a 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 15de paa høire Arm,

erfra 3 Inoculationer til samme Arm.
2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pust-

er paa høire Laar, 3 temmelig store Pustler omgivne af Areola paa ven-
tre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
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2% 51. Efter Inoculationerne af
18
4 paa hoire Arm en liden Pu-

stel, herfra 2 Inoculationer til samme Arm.
2
Vs 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virk-
ning, 3 Inoculationer til hver Arm fra Inocul. af

2% paa Laarene.
Der viser sig paa venstre Labium majus Spor af Tubercula mucosa.
26
4 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
21

/s 54. Aborterende Pustler efter de sidste Inoculat. paa Armene.
294 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene er der Pustler paa

venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
31
/s 54. Alle syphilitiske Phænomener saavel ved G-enitalia som

paa Sliimmembranen i Munden ere forsvundne.

’/e 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar. 3 Inoculationer til hver
Arm fra A. Hansen (Laarene).

Ve 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene;

paa høire Arm en liden Pustel, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
% 54. 3 Inoculat. til venstre Laar fra Olavus Andreasen.

Ve 54. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virk-

ning; 3 Inoculationer til hvert Laar fra de første hos O. Andreasen.

% 54. 3 Inoculat. til hver Arm fra Andrine Christansdatter.
ll
/6 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Laarene. !

:l

12
/e54. Efter sidste Inoculationer paa Armene kun 1 liden Pustel

paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. |;
16
/6 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa hoire Arm.

3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste (No. 4) paa Laarene

hos O. Andreasen.
I6
/6 54. 3 Inoculatoner til liver Arm fra Inoculationerne No.

4 paa Laarene hos O. Andreasen.

^/e 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra Olai Bakke.
18
/e 54. Inocul. fra O. Bakke have fremkaldt meget smaa Pustler.

2% 54. Efter Inoculationerne paa Armene af 17de fra O. Bakke
,

smaa, men gjennem Huden trængende Saar, herfra 3 Inoculationer
til hver Arm.

2% 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Armene, her-

fra 3 Inoculationer til hver Arm.
26
/6 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene 2 meget smaa

Pustler paa hver Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
2
Ve 54. 3 Inoculat. til hver Arm fra Bubonen hos H. Olsen. 11

Menstruationen har ikke været tilstede siden hun sidste Gang blev

indlagt i Hospitalet.
2% 54. Efter Inoculationerne paa Armene af 26de meget smaa

T

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
so

/e 54. Ingen Virkning efter Inoculationerne af 27de paa Armene.
2A 54. Efter Inoculationerne af 29de 2 smaa Pustler paa hver

Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
6A 55. De sidste Inoculationer have ikke slaaet an. V |

De syphilitiske Phænomener have allerede i lang Tid været hæ-
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et hævede. Hendes Almeenbefindende er godt. Ved Undersøgelsen af

Underlivet findes Uterus af en knyttet Haands Størrelse mellem Syrn-

>hysis ossium pubis og Navlen.

Udskrives helbredet.

Syphilisationen blev hos denne Patient paabegyndt den 8de April,

la der inoculeredes til Armene fra U— 3 og U— 4, som dengang havde

æret syphiliserede i omtrent 5 Maaneder, og hos hvem der ei længer

Ldviklede sig cliarakteristiske Saar, og fra N— 1 og N— 2, som dengang

iavde været syphiliserede den første i 3, den anden i 5 Uger. Det er

orøvrigt at bemærke, at hos dem alle havde den inoculerede Materie det

amme Udspring, nemlig fra den af N. Henriksen hjembragte engelske Chan-

er. Efter alle disse Inoculationer udviklede sig cliarakteristiske, syphili-

iske Saar, dog viste det sig, at Virkningen af Materien fra dem, der vare

yphiliserede den længste Tid, var langsommere. Det var ikke ved nogen

noculation muligt at bringe Materien til at slaae an i mere end 4 Led.

Materie, der havde passeret en Patient, der led af constitutionel

>yphilis, og derefter overførtes til den her* omhandlede Syge, fremkaldte

i nogen stærkere Virkning end den Materie, der kom fra de Syphiliserede.

Hos denne Patient anbragte jeg strax fra Begyndelsen af et større

Intal Inoculationer (8), uden at derved fremkaldtes Saar af nogen betydeli-

;ere Størrelse. Under den paafølgende Syphilisation anbragte jeg snart

t mindre, snart et større Antal, idet Mellemtiden mellem de enkelte

veancer i Begyndelsen var 3 Dage, senere 2 eller 1 Dag. Den hele

behandling varede kun i 2 Maaneder og 10 Dage, i hvilken Tid der an-

bragtes 100 Inoculationer, hvoraf 29 gave et negativt Resultat
;
hun havde

ltsaa kun 71 Chankre.

10 Dage efter Syphilisationens Begyndelse vare Tubercula mucosa

ed Genitalia i mærkelig Grad aftagne, men til samme Tid havde der

»aa det høire Labium majus udviklet sig et rundt Saar med pyogenetisk

lembran. 15 Dage efterat Behandlingen var paabegyndt var Roseola og

Cxsudaterne i Halsen forsvundne. Efter 21 Dages Forløb vare Tilfæl-

ene ved Genitalia aldeles hævede. Rødheden i Halsen svandt først efter

1— 7 Ugers Forløb.

Denne Syge er den eneste blandt dem, der bleve syphiliserede med
en ovennævnte Materie, hos hvem der ei opstod nogen Almeenaffection,

er syntes at staae i Forbindelse med Syphilisationen.

Hun havde ikke været ude længer end nogle Uger, forinden der

>aany udbrød Tubercula mucosa ved Genitalia, som fremdeles viste sig

ikke ringe Grad ved hendes Indlæggelse i Hospitalet. — Hun blev først

ioculeret fra C. J. Carlsen
,

2det Led, altsaa 26de Led fra Materiens

10
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Udspring hos Joh. Krum (see p. 52), men uagtet denne Materie 2de

Gange blev overfort fra C. J. Carlsen
,

vilde den dog ei fremkalde saa

stærk Virkning, at jeg vilde fortsætte med den, men jeg valgte en anden,

nemlig fra C— 1, Martin Larsen
,
15de Led, og 29de Led fra Materiens

Udspring hos H— 2, Gunder Larsen
,

(see p. 50), den vedligeholdt sig i

13 Led. Virkningen var i første Led svagere end i 2det, i 3die Led
vare Pustlerne ei alene udviklede efter 24 Timers Forlob, men de vare

ogsaa omgivne med en intens Areola
;

i 7de Led begyndte Pustlerne igjen

at blive smaa, uden at de igjen senere tiltoge i Størrelse.

Den Ilte og 13de November indbragtes Materie fra Martin Ellefsen

(see p. 65), der vedligeholdt sig i 15 Led. Ogsaa efter denne Materie

var Virkningen i Begyndelsen mindre stærk; efter de første Inoculationer

var der kun smaa og ikke i det Dybe gaaende Ulcerationer, efter 3die

Inoculation paa høire Arm derimod vare Saarene store, dybe og afson-

drede en Mængde Materie; i 10de Led bleve Pustlerne igjen smaa.

Den 3die December indbragtes Materie fra Anders Hansen
,
7de

j;

Led, kommen fra M. Ellefsen
,
den vedligeholdt sig i 11 Led, medens den

hos A. Hansen efter den Tid har gaaet gjennem 45 Led.

Den 16de Januar indbragtes Materie fra U— 3, Elisabeth Martins-

datter, 7de Led, altsaa 19de Led fra denne Materies Udspring hos h— 1,

Olavus Berntzen
,

den vedligeholdt sig i 9 Led. Det viste sig saaledes

ogsaa hos denne Patient, at denne Materie besad en større Kraft end

dens Udspring lod formode.

Endnu blev Materie fra flere Syphiliserede indbragt, men enten

aldeles uden Resultat, eller den slog an kun en enkelt Gang.

Ved Syphilisationens Begyndelse blev hun inoculeret med Materie

fra Stockholm, som slog an, men den derfra foretagne Inoculation gav

negativt Resultat. Hun har ved denne anden Syphilisation faaet 404

Inocul., hvoraf 89 have givet et negativt Resultat, 315 have altsaa slaaet an

De syphilitiske Phænomener have under Behandlingen forholdt sig

paa følgende Maade: 9 Dage efter Syphilisationens Begyndelse viste dei

sig en Aftagen af Tubercula mucosa og Saarene ved Genitalia, hvilkel

vel umulig kan tilskrives Syphilisationen, men har vel ene og alene værel

en Følge af, at de syge Steder ere holdte rene; det var nemlig let al

see, at hun udenfor Hospitalet har været i høi Grad ureenlig. Tubercula

mucosa vedbleve efter denne Tid stadig at aftage, men vare ikke aldeles

forsvundne førend 2 3
/4 Maaned efterat Syphilisationen var paabegyndt, og

Tilfældene i Halsen vedligeholdt sig endnu noget længer.

Immuniteten indfandt sig først efter omtrent 5 Maaneders Forløl

og den hele Behandling medtog 5 Maaneder og 16 Dage.

Heller ikke dennegang var den opnaaede Helbredelse af Varighed
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tun indkom atter den 4de Mai i Hospitalet med Tubercula mucosa og

lalsaffection, dog i en endnu mindre Grad end anden Gang.

Hun blev først inoculeret fra 0. Amundsdatter
,
31te Led, der havde

in Materie fra F. Jacobsdatter
,
55de Led. Da Materien toges hos F.

racobsdatter
,
vare Pustlerne næsten aborterende, de holdt sig endnu kun i

! Led hos hende, medens Materien hos 0. Amundsdatter slog godt an,

og kunde den ikke her holde sig længer end i 31 Led, ganske vist som

^ølge af, at den var svækket, thi 0. Amundsdatter havde ikke forhen væ-

et syphiliseret, og havde ikke været behandlet med Mercur. Nu blev Ma-

erie fra sidste Led hos hende tagen til M. Christiansdatter, kun 1 af de

nbragte 6 Inoculationer slog an, og holdt sig gjennem 6 Led. Her kan

[aturligviis ikke gjøres samme Slutning til Materiens aftagende Kraft som

venfor, da man her maa skrive Alt paa Individualitetens Regning, da

enne Syge tvende Gange forhen er syphiliseret. Den Materie, som hos

enne Patient forøvrigt slog bedst an, var fra A. Hansen
,
51de Led, alt-

aa 96 de Led fra dens Udspring hos G . Larsen
,

den vedligeholdt sig i

! Led. Materie fra 0. Andreasen
,
der hos denne Patient fremkaldte de

leest charakteristiske Pustler og Saar, kunde aldeles ikke bringes til at

laae an hos M. Christiansdatter.

Der er i det Hele ved denne tredie Syphilisation anbragt 161

noculationer, hvoraf 80 have givet et negativt Resultat, og hun har saa-

ades kun havt 81 Chankre.

Behandlingen har denne Gang medtaget 2 Maaneder og 1 Dag,

ig efter 27 Dages Forløb vare allerede de syphilitiske Phænomener ved

•Tenitalia og i Halsen hævede. Behandlingen for samtlige 3 Syphilisationer

Lar udgjort 9 Maaneder og 27 Dage, og hun har i denne Tid havt 467 Chankre.

Det er i Journalen bemærket, at hun er frugtsommelig, det vil

aaledes her blive af Interesse at see, hvorvidt det Foster, der bringes til

Terden, er syphilitisk eller ikke, Noget, hvorom jeg i den kommende Tid

kal meddele Oplysning.

Nittende Observation.

konstitutionel Syphilis, behandlet med lodkali. Aaret efter BeenafFection, atter

od og derefter Mercur, hvorefter de syphilitiske Phænomener traadte tilbage,

og kun for en kort Tid, da der udviklede sig Irit. Der forordnedes hende

lecoctum Sarsaparillæ, hvorefter hun igjen kom sig. Atter Udvikling af for-

kj ellige syphilitiske Phænomener med Paralyse i de nedre Extremiteter, —
Iercur til Salivation, Bedring. Nyt Udbrud især af en serpiginøs Syphilide,

Syphilisation, Helbredelse.

Madame —
,
30 Aar gammel, indkom den 20de October 1853 i

lospitalet. I Panden sees en rød, giindsende Arflade af en triangulær

10*
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Form og af en Haandflades Størrelse. Dens bredeste Deel vender opad

mod Haargrændsen, og Spidsen strækker sig over Glabella ned over den

øverste Deel af Næsen, Farven er intens rød, og den bedækkende Hud
er tynd og giindsende, med Undtagelse af nogle enkelte Steder, hvor den

er tykkere og hvidere, og ligner mere den almindelige Arsubstants efter

en forudgaaet dybere Ulcerationsproces. I Omkredsen af den røde Hud-
flade sees hist og her, deels isolerede, deels sammenhobede Pustler, eller

de efter disse dannede gule Skorper. Paa høire Mamma og ved Angulus
inferior scapulæ paa høire Side, sees paa en noget rød Hudflade af 1

Tommes Diameter nogle enkeltstaaende Pustler, og i begge Axillæ be-

gyndende Abscesser.

Efter en af hendes Læge meddeelt Sygehistorie kan anføres Føl-

gende om hendes foregaaende Tilstand:

For 5— 6 Aar siden havde hun et Saar paa den udvendige Sidelfe

af venstre Laar, af en Sølvspecies Størrelse og med alle Charakterer foi

et syphiiitisk Saar. Det var ei muligt at erholde nogen Meddelelse on'

forudgangne primære Tilfælde, men han satte denne Syges Tilstand i For-

bindelse med den Omstændighed, at han havde behandlet hendes Mane
for en secundær syphiiitisk Affection kort efterat han var bleven forlovet

Madame — blev for denne førstomtalte Affection behandlet meci

lodkali, hvorved Saaret i kort Tid aldeles tilhelede. Aaret efter flk hui

Exostoser paa Skinnebenene og paa den ene Haands Ossa metacarpi,

Forbindelse med Dolores osteocopi med natlig Exacerbation. Der forskre-

ves hende igjen lodkali og derefter Protoioduretum hydrargyri, hvorvec

Tilfældene atter svandt. Det varede dog ikke længe, førend der igjei

viste sig en Exostose over venstre Øie med Dolores osteocopi, amblyopist

Tilstand i Øiet og stærk Udvidning af Pupillen, der var vinklet og havd(

Exsudater paa Randen. Der anordnedes hende nu Cura Dzondi med
Decoctum sarsaparillæ, hvorefter ogsaa disse Phænomener svandt. I om
trent et Aar fra denne Tid af viste der sig ingen nye Tilfælde, men fn

nu af begyndte hun at klage over rheumatiske Smerter hist og he

i Ledene, især i Knæerne, natlige Smerter udviklede sig atter, og senen

en Pustel i Panden nær Haargrændsen, denne aabnede sig snart og dan

nede et Saar. Hun var tillige i den senere Tid bleven meget emacieret

sløvet og tilsidst paralytisk i Underextremiteterne. Der blev et Par Gang«
givet hende Liqvor Bellosti til Salivation, hvorefter Smerterne i Leden«

tilligemed Saaret i Panden forsvandt; hendes Udseende blev bedre, Sløv!

heden tabte sig, men Lamheden vedblev. Ved Brug af Strychnin og in

citerende Indgnidninger kom hun sig dog lidt efter lidt, saaledes at lnu

kunde gaae, men Gangen er vedbleven at være vaklende. Derefter brugt'

hun i omtrent et halvt Aar Tran, hvorved hendes Udseende vandt meget
men i Løbet af nærværende Høst er Panden atter indtagen af Ulceratio

ner, som i Løbet af en Maaneds Tid have naaet deres nærværende Udvikling
2%o 53. 3 Ino culationer til hver Arm fra B— 1, A. Ber

(,

2
Vi o 53. Der er udviklet 3 smaa Pustler paa venstre og 2 pa

høire Arm med svag Areola, derfra 3 Ino culation er til hver Arrr
“Ao 53. Efter Inoculationerne igaar 3 smaa Pustler med Areol

paa høire Arm, paa venstre Arm derimod er der neppe Spor af Reactior
2
'/io53. Pustlerne paa venstre Arm have udviklet sig noget mere
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3 Ino c ulationer til hver Arm fra de sidste sammesteds. Der ind-

traadte nu et stærkt Anfald af Cholerine, under hvilket Inoculationssaarene

udviklede sig langsomt.
31
/i0 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra A— 2, Joh. Krum.
Vn 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene kun smaa Pust-

ler, fra disse 3 Inoculationer til hver Arm.
3
/n 53. Efter sidste Inoculationer paa Armene 2 smaa Pustler paa

lieire, 3 paa venstre Arm, fra disse 3 Ino cfulationer til hver Arm.
Vil 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Vn 53. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
steds, der nu ere mere udviklede og have en stærkere Areola end de sidste.

3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
1 Vn 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene meget store

Pustler, omgivne af Areola, større end efter nogen af de foregaaende In-

oculationer, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. Efter sidste Ino-

culationer paa Laarene ligeledes større Pustler end forhen, herfra 3

Inoculationer til hvert Laar.
14
/n 3. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculat. til hver
Arm fra de sidste sammesteds; paa høire Arm ere Pustlerne brustne.

16
/n 53. Hun føler nogen Smerte i Panden og der viser sig hist

og her nogen Secretion paa den glatte, røde Flade.
18
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculatio-

ner til høire Arm fra de sidste paa disse forskj ellige Steder.

Paa venstre Arm ere Pustlerne endnu for smaa til ny Inoculation.
2
Vi i 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. 3 Inoculationer til venstre Arm fra Pustlerne af
i4

/j A
.

Efter sidste Inoculationer paa høire Arm ere Pustlerne meget smaa, her-

fra 3 Inoculationer til samme Arm.
2
Vi i 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler, herfra

3 Inoculationer til samme Arm. De sidste Inoculationer paa høire

Arm have fremkaldt 2 større Pustler, herfra 3 Inocul. til samme Arm.
2
Vi i 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm er der nedfaldne

Pustler, hvori ingen Materie; 3 Inoculationer til denne Arm fra de

sidste paa venstre Laar. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget

smaa Saar, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Medens der

efter alle Inoculationer paa Laarene er meget store, dybe og smertende

Saar, ere alle Inoculationssaar, med Undtagelse af et Par smaa, tilhelede

paa venstre Arm.
3
%] 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

fra de sidste paa disse forskjellige Steder. De sidste Pustler paa høire

Arm ere meget store.
3
/i 2 53. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene ere Pustlerne

mindre end tidligere, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter

sidste Inoculationer paa venstre Arm brustne Pustler, hvorefter superficielle

Saar af 1"' Diameter; 3 Inocul. til hver Arm fra de sidstesammesteds.
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fi

/in 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm
fra de sidste paa disse forskj ellige Steder.

Vi 2 53. Efter sidste Inoculationer saavel paa Laarene som paa
Armene smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar og

til hver Arm.
10

/i 2 53. Der viser sig et Par nye Pustler i Panden.
12

/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm
fra de sidste paa disse Steder. Pustlerne paa venstre Arm ere meget

smaa, og mindre end de paa hoire Arm.
1&
/i 2 53. Efter Inoculationerne paa Laarene mindre udviklede Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Paa hoire Arm vel

udviklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; derimod

synes Pustlerne paa venstre Arm at abortere.
18/

i? 53. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun en liden Pu-
stel paa hoire Laar, derimod 3 større paa venstre Laar, herfra 3 Inocu-
lationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer paa Armene er

der kun paa hoire Arm en liden Pustel, herfra 3 Inoculationer til!

samme Arm. Paa venstre Arm In oculation fra et af de tidligere
derværende Saar, hvoraf der kun findes 3, og 3 Inoculationer fra

h— 1, O. Berntzen
,
der tidligere er inoculeret fra denne Patient.

21
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm med Materie, der

hidrører fra A— 2, 3 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
Arm; efter sidste Inoculationer paa denne Arm med Materie fra h—

1

meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. De
sidste Inoculationer paa hoire Arm have aborteret.

2V

i

2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds. Efter sidste Inoculationer til venstre Arm med Materie fra h— 1>

saa smaa Pustler, at der ingen Materie er at erholde for ny Inoculation.
;

21
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar et Par meget

smaa Pustler, J3aa hoire meget større, herfra 3 Inoculationer til

hvert La ar; efter sidste Inoculationer paa venstre Arm et Par smaa
nedfaldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm, og 3 In-

oculationer til hoire Arm fra U— 8, Olava Balzersdatter. Alle Ar
efter de paa denne Arm forhen værende Saar ere ubetydelige.

30
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

fra de sidste paa disse Steder. De sidste Pustler paa venstre Arm ere

meget smaa.
2
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

fra de sidste paa disse Steder. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm
er der kun en liden Pustel, paa hoire Arm er der 3 smaa nedfaldne Pustler.

Ilun er nu istand til at sidde oppe længe ad Gangen, hun foler

sig lettere og friskere end i lang Tid. Saarene i Panden ere uforandrede.
6
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hoire Arm

fra de sidste paa disse Steder. Efter sidste Inoculationer til venstre Arm
ingen Virkning.

% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hoire Arm
fra de sidste paa disse Steder.

ll
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hoire Arm
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ra de sidste paa disse Steder. 3 I n o cu lati oner til venstre Arm
ra U—3, E. Martinsdatter sidste Inoculationer paa Laarene.

u
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

ra 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculationer til ven-
tre Arm fra de sidste sammesteds. Efter sidste Inoculationer paa hoire

krm kun 2 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virk-

ling, 3 Inoculationer til dette Laar fra Pustlerne af
8
/i, paa hoire

l,aar 3 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar. Ef-

er sidste Inoculationer paa hoire Arm smaa, paa venstre Arm store Pust-

er, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

ra de sidste paa disse forskj ellige Steder.
33
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene og paa venstre

irm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert af disse for-

skj ellige Steder. Efter sidste Inocul. paa hoire Arm ingen Virkning.
2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til venstre Arm

ra de sidste paa disse Steder.
2
Yi 54. 3 Inoculationer til hoire Arm fra U— 3, hoire Arm.

2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hoire Arm
ra de sidste paa disse Steder. Efter sidste Inoculationer paa venstre

'krm ingen Virkning.

Vs 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hoire Arm
ra de sidste paa disse Steder.

Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virk-

ning, paa hoire 3 smaa Pustler, herfra 3*® Inoculationer til hvert
l/aar. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm aborterende Pustler. 3

’no culationer til hver Arm fra B—2, Andreas Johannesen
, ;

3 Ino-
pulationer til venstre Laar fra G. Christiansen.

% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm
ra de sidste paa disse Steder.

l% 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Laar aborterende Pust-

er, paa venstre Laar smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer tilsamme
La ar. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm aborterende Pustler,

3 Inoculationer til denne Arm fra I—2 ,
Birthe Sophie Andersdatter

;

paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inocul at. til samme Arm.
13
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar. 3 Inoculatio-
ner til hoire La ar fra Oleana Amundsdatter. Efter sidste Inoculationer

paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
Arm, paa hoire Arm storre, nedfaldne Pustler, hvorfra rigelig Secretion,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
l% 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virk-

ning, paa hoire smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar;
paa Armene smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.

19
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Laar store Pustler

med intens Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Laar; efter

sidste Inoculationer paa Armene store Pustler, herfra 3 Inoculationer
til hver Arm.
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32
/o 54. 3 Inoculationer til høire Laar og til hver Arm

fra de sidste paa disse Steder.

Exanthemet i Panden begynder at aftage, der viser sig i den røde 11

Flade flere Pletter af normal Hudfarve. .1

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar store Pustler,

omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Laar. Efter ®

sidste Inoculat. paa Armene smaa Pustler, herfra 3 Inoc. til hver Arm. il

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar store Pustler, f.

omgivne af intens Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Laar;
3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste sammesteds.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar mindre Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Laar; paa Armene smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
% 54. 3 Inoculationer til høire Laar fra de sidste samme-

steds; paa venstre Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til

samme Arm; paa høire Arm aborterende Pustler. 3 Inoculationer
til venstre La ar fra sidste Inoculationer hos C. Christiansen

,
II— 2;

3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste hos A. Berg.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene større Pustler; paa
paa venstre Arm meget smaa, paa høire Arm noget større Pustler; 3

Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm fra de sidste paa
disse forskj ellige Steder. '

12
/3 54. 3 Inoculationer til hvert La ar fra de sidste sam-

mesteds; paa venstre Arm 1, paa høire Arm 3 Pustler, herfra 3 Inocu-p
lationer til hver Arm.

*'V3 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam- k

mesteds; paa Armene smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til hver Arm.
|

!

l

7s 54. Hendes Almeenbefindende er godt, Nutritionen er tiltagen,

Gangen er taalelig i Modsætning til hvad den var ved hendes Indlæggelse

i Hospitalet, da hun ei kunde gaae over Gulvet uden at falde i sine egne

Been. I de sidste Dage hun opholdt sig i sit Hjem maatte hun ligge tilsengs.
,S/

3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene temmelig store

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar; paa venstre Arm
ingen Virkning, paa høire Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer
til samme Arm.

2
7. 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar 2, paa venstre

Laar 1 Pustel, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa høire

Arm smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; 3 Ino-
culationer til venstre Arm fra de første paa venstre Arm hos Mor- |i

ten Pedersen
,
E—3.

2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar; paa venstre Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm, paa høire Arm ingen Virk-

ning. 3 Inoculationer til høire Arm fra M. Pedersen
,

de første

Inoculationer paa høire Laar.
2% 54. I den sidste Uge er der atter i Panden fremkommet

Pustler paa forskj ellige Steder, især i Peripherien af den tidligere Eruption.
2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

fra de sidste paa disse Steder.
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mi 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

testeds; paa høire Arm aborterende Pustler; paa venstre Arm kun 1

ustel, herfra 3 Inoculationer til samme Arm; 3 Inoculationer
l 1 høire Arm fra sidste Inoculationer paa høire Laar hos A. Berg.

3
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

;eds; paa venstre Arm meget smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer
il samme Arm; paa høire Arm noget større Pustler, herfra 3 Ino-
ulationer til samme Arm.

% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-
:eds

;
paa høire Arm kun 1 meget liden Pustel, herfra 3 Inoculationer

il samme Arm; paa venstre Arm 3 noget større Pustler, herfra 3

noculationer til samme Arm.
% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

teds. Der er især paa høire Laar mørk kobberfarvet Areola om Pust-

erne; paa Armene ingen Virkning efter sidste Inoculationer, 3 Inocula-
ioner til hver Arm fra E— 3, Morten Pedersen.

13
/4 og

loA 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver
Lrm fra de sidste paa disse Steder.

18A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pust-

er paa venstre, 3 større Pustler paa høire Laar, herfra 3 Inoculatio-
ier til samme Laar, 3 Inoculationer til venstre Laar fra A— 4,

Mikael Syvertsen
;
3 In o c ul at. til h vel- Arm fra de sidste sammesteds.

' lU 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm
ra de sidste paa disse Steder.

UU 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar smaa Pustler,

ærfra 3 Inoculationer til samme Laar, efter sidste Inoculationer

>aa venstre Laar større Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
-<aar; paa høire Arm ingen Virkning, paa venstre Arm smaa Pustler,

ærfra 3 Inoculationer til samme Arm.
21A 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

nesteds. (Ved en Feiltagelse er ved Inoculationerne af begge disse Laar
lancetten ei for hver G-ang aftørret, saaledes at Materien paa begge Laar
ir bleven sammenblandet.) Paa venstre Arm meget smaa Pustler, herfra

p Inoculationer til samme Arm; 3 Inoculationer til høire
å.rm fra I— 6, Emilie Marie Pedersdatter

,
der for nogle Dage siden er mo-

duleret med positivt Resultat fra et nylig opstaaet Saar ved Commissura
Dosterior labiorum.

30A 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-
mesteds

;
paa høire Arm aborterende Pustler, paa venstre Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
"U 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pustler

paa venstre Laar, 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste paa
høire Laar

;
3Inoculationer til venstre Armfra de sidste sammesteds.

\U 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; 3 Inoculationer til ven-
stre Arm fra de sidste sammesteds.

94 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til venstre Arm
fra de sidste paa disse Steder.
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12
/a 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds; paa venstre Arm aborterende Pustler.
13
/s 54. Flere af de senere Inoculationer danne større Saar, der

smerte og holde sig længe aabne.
ld
/5 og

18
/ft 54. 3 In o c. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

2% 54. 3 Inocuationer til høir e Arm fra M. R. Christiansdatter.
21
4,

24
/o>

3% og % 54. 3 Inoculationer til hvert Laar
fra de sidste sammesteds.

23
4,

26
4,

29
4>

J4 og Ve 54. 3 Inoculationer til høire Arm fra

de sidste sammesteds.
28
/e 54. 3 Inoculat. til venstre Arm fra A. Hansen (Laaret).

S
V. 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm kun en liden I

Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. !

*/« 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-

steds; 3 Inoculationer til venstre Arm fra O. Andreasen
,
Nr. 848.

6
4 54. Efter Inoculationerne igaar paa venstre Arm er der alle-

rede begyndende Pusteldannelse med Areola; efter Inoculationerne af %
til venstre Arm 2 meget smaa Pustler, herfra 2 In o c. til sammeArm.

V6 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 2 Pustler, herfra

3 Inoculationer til samme Arm.
I

% 54. 5 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste samme-|»

steds; 3 Inoculationer til venstre Arm fra de den 5te der anbragte.

4

9
/e 54. Efter Inoculationerne den 6te paa venstre Arm 1 Pustel,!

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
104 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaa j ’i

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. K[t,

n4 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her*L

fra 5 Inoculationer til hvert Laar. 3 Inoculationer til hverlL

Arm fra de den 8de der anbragte.
12
4 54. Efter Inoculat. paa venstre Arm af 9de ingen Virkning.!

l34 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget smaaij.

Pustler, herfra 2 Inoculationer til samme Arm.
u4 54. 5 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-IL

mesteds. Større Pustler efter sidste Inoculationer paa venstre Arm, herfra!

,

5 Inoculationer til samme Arm.
16
4 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa høirej

Arm; 3 Inoculationer til høire Arm fra Inoculationerne Nr. 4|L

paa Laarene hos O. Andreasen. IL
n4 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene, her-J

fra 5 Inoculationer til hvert Laar. Meget smaa Pustler efter sidstel,,

Inoculationer paa venstre Arm, herfra 5 Inoculationer til samme*;!

Arm. 3 Inoculationer til hver Arm fra O. Bakke.
194 54. Efter Inoculationerne af 16de paa høire Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. I 1

,

20
4 54. Efter sidste Inoculationer næsten ingen Virkning paa ven4,,

stre, smaa Pustler paa høire Laar, herfra 5 Inoculationer til hverli

Laar. Efter Inoculationerne af 17de paa Armene fra O. Bakke temme-l
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r store Pustler, herfra 5 Inoculationer til hver Arm. Efter Ino-

ilationerne paa venstre Arm med den ældre Materie meget smaa Pustler,

;rfra 3 Inoculationer til samme Arm.
22
A 54. Ret vel udviklede Pustler, og noget i det Dybe gaaende

iaiv efter Inoculationerne paa lioire Arm af 19de, herfra 5 Inocula-
on er til samme Arm.

376 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

r, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; 5 Inoculationer til

ver Arm fra de sidste sammesteds, hidrorende fra O. Bakke
;

3 Ino-
ulationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds af den ældre

loculationsrække.
2dA 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 22de paa hoire Arm,

3rfra 5 Inoculationer til samme Arm.
26A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

ir, omgivne af en bruunligrod Areola, herfra 3 Inoculationer til

vert Laar; efter Inoculationerne til venstre Arm fra den ældre Inocu-

,tionsrække kun 2 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
.rm; efter Materien paa begge Arme fra O. Bakke større Pustler, herfra

Inoculationer til hver Arm.
2
Ve 54. 3 Inoculat. til hver Arm fra Bubonen hos II. Olsen.

2% 54. Efter Inoculationerne af 25de paa hoire Arm smaa, noget

Dybden trængende Saar, herfra 5 Inoculationer til samme Arm.
Det forekommer hende igjen i den sidste Tid at Benene ere min-

ire stærke, og Appetiten er mindre god.

D. Tinet, rhei vinosa c. Liqv. anodyno.
2
Ve 54. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa

*ustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Ingen Virkning

fter Inoculationerne af 26 de paa venstre Arm med den ældre Materie,

erimod smaa Pustler paa begge Arme, og noget i det Dybe gaaende

laar efter Materien fra O. Bakke, herfra 5 Inoculationer til hver Arm.
3% 54. Efter Inoculationerne af 27de paa Armene ingen Virkning.

Vi 54. Meget smaa Pustler efter Inoculationerne af 28de paa hoire

Lrm, herfra 5 Inoculationer til samme Arm.
2A 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa Laarene

;

maa Pustler efter Inoculationerne paa Armene af 29de, herfra 5 Inocu-
ationer til hver Arm.

4A 54. Aborterende Pustler efter Inoculat. paa hoire Arm af 1ste.
6A 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer paa venstre

lrm; et Par meget smaa Pustler paa hoire Arm, herfra 3 Inoculatio-
ter til samme Arm.

Hun foler sig nu kraftigere i Benene, men klager over at Læg-
dene ere noget opsvulmede om Aftenen. Menstruationen har fremdeles

kke viist sig.

D. Hirudines Nro VIII ad Genitalia.
8A 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm kun en liden

histel, indeholdende aldeles klart Fluidum, herfra 5 Inoculationer til

lamme Arm.
UA 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa hoire Arm.
Saarfladerne i Panden ere tilhelede, kun Randene vise sig endnu



156

af en rødlig-bruun Farve, men have i den senere Tid ikke serpiginøst
'

udvidet sig. Almeenbefindendet er godt; som oftere bemærket ere Kræf- 11

terne under hendes Ophold i Hospitalet tiltagne. Appetiten, der i nogen

Tid var mindre god, er igjen tiltagen. Hun klager ikke over andet end
:]

Svulst i de nedre Extremiteter om Aftenen.

Udskrives.

Madame — er forst inoculeret fra A. Berg
,

2 det Led, Materien

var altsaa 16de Led fra sit Udspring hos G. Larsen (see p. 50). Denne

Materie vedligeholdt sig i 18 Led, og hos A. Berg i 17 Led. Virknin-
1

gen efter de første Inoculationer var svag, Pustlerne vare smaa, først i

6te Led bleve Pustlerne større og Areola fik en mere intens Rødhed; i;

7de Led bleve Pustlerne endnu større, men allerede i 10de Led bleve

de igjen smaa, dog aftoge de ikke stadigt, da de igjen i 12te Led bleve

meget store, og ligeledes i 17de Led.

Den Ilte Dag efter Syphilisationens Begyndelse inoculeredes fra

A— 2, Johan Kram
,

til begge Laar, hvor Udviklingen ligesom paa Armenej

var svagere i de forste Led, først i 4de Led bleve Pustlerne større, og
|

ved 8de Led er det bemærket, at alle Inoculationssaar paa Laarene ere
|

store og dybe, i Modsætning til de paa Armene, der næsten alle ere til-
f

helede. I 10de Led begyndte Pustlerne paa Laarene at blive mindre, ogj
61

i 15de Led begyndte enkelte Pustler at abortere, dog holdt Materien sig

i 32 Led, idet Pustlerne vedvarende vare smaa. Da hun 3 Maaneder 1

senere blev inoculeret med Materie fra samme Udspring, der havde passeret

U—3 i 17 Led, slog den kun an i 2 Led.

Da Materien fra A. Berg fremkaldte aborterende Pustler paa ven-

stre Arm, inoculeredes til denne Arm fra 8de Led paa venstre Laar,

Den aborterede allerede i 6te Led, hvorfor ny Inoculation foretoges fra

1ste Led paa Armene efter samme Materie, og denne holdt sig nu igjer

i 5 Led, men Virkningen af denne Materie paa Armene var aldrig stærk.

Pustlerne vare bestandig meget smaa.

Den 18de December, altsaa 2 Maaneder efter Syphilisationens Be-

gyndelse, indbragtes Materie fra O. Berntzen
,

der var inoculeret fra Ma-

dame —
,
10de Led paa Laarene. Materien havde hos O. Berntzen gaael

gjennem 6 Led, og då den nu igjen bragtes tilbage, slog den kun an i

1 Led. 9 Dage senere blev hun inoculeret fra U— 8, Olava Balzersdatter,

der kort forud var inoculeret fra O. Berntzen
,

det var altsaa igjen der

Materie, der var kommen fra Madame — selv, denne slog dog an i 8

Led. Dog vare Pustlerne den hele Tid smaa. Hun blev endnu engang

inoculeret med den samme Materie, der var overfort til E. Martinsdatter
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>s livem den havde fremkaldt store Pustler og Saar, den slog an i 5

ed, og det er bemærket, at Pustlerne i 3die Led vare store.

Da hun var syphiliseret i henved 4 Maaneder, blev hun inoculeret

a Pustlerne af 4de Led hos Oleana Amundsdatter
,
der havde sin Materie

a U— 1, 57de Led. Hos 0. Amundsdatter fremkaldte denne hos U—

1

sorterende Materie store Saar. Hos Madame — vare Pustlerne i 1ste

ed smaa, i 2det og flere af de falgende Led derimod vare de store og

ngivne af instens Areola; i 13de Led bleve Pustlerne smaa og vedbleve

i at gjøre liden Virkning indtil Hækken fra 25de til 30te Led, da det

• bemærket, at flere Saar vare store, smertelige og holdt sig længe aabne

;

45de Led aborterede Pustlerne. Denne Materie vedligeholdt sig altsaa

ir meget længer, uagtet denne Patient i saa lang Tid var syphiliseret.

'os O. Amundsdatter
,

der, idet hun toges under Behandling blev inoculeret

ed denne Materie, holdt den sig ikke længer end i 32 Led.

Det kunde antages muligt, at enhver Materie paa denne Tid vilde

ive kunnet holde sig ligesaalænge, men at dette ei forholder sig saa,

m sees deraf, at Materie,, overført fra C. Christiansen og stammende fra

Berntzen, blev inoculeret den 6t.e Marts, men denne holdt sig kun i 13

ed, idet den i de 4 første Led frembragte store Pustler. Men paa den

iden Side fremgaaer af denne Inoculationsrække endnu et andet Forhold,

•er blev hos flere Syge inoculeret fra C. Christiansen
,
men ikke hos no-

en af dem holdt Materien sig saa længe som hos denne Patient. Det

: ei alene Materiens Styrke, hvorpaa det kommer an, heller ikke alene

fenne i Forbindelse med Syphilisationens Grad, det er ogsaa Individualiteten.

Syv Maaneder efterat Syphilisationen var paabegyndt blev hun

ioculeret fra M. JR. Christiansdatter, denne Materie, som man maatte an-

|ige meget svag, og som ogsaa viste sig som saadan, f. Ex. hos O. Amunds-

htter
,
slog an hos denne Syge i 8 Led, og i endnu flere Led hos G.

'yversdatter. Endnu fra tvende Andre slog Materien paa dette sildige

tadium af Syphilisationen ret godt an, nemlig fra O. Andreasen og fra

\ Bakke. Fra den Førstnævnte slog Materien an i 7 Led, medens den

mime Materie hos flere Syge, navnlig A. Hansen
,
M. R. Christiansdatter

g O. Amundsdatter enten aldeles ikke vilde • slaae an, eller den fremkaldte

un en enkelt liden Pustel, men ogsaa for denne Materie saaes en enkelt

f de andre Sypliiliserede at have havt Modtagelighed. — Materien fra

). Bakke har slaaet an i 7 Led, altsaa ogsaa i flere Led end hos nogen

f de Øvrige, til hveni den er inoculeret.

Det sees heraf, at denne Syge har været i en ualmindelig høi Grad

lodtagelig for næsten enhver syphilitisk Materie. Det er vel ogsaa derfor,

t Immuniteten først sildig er indtraadt, og at det for at fremkalde denne

iar været nødvendigt at anbringe en saa stor Mængde Inoculationer, hun
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liar nemlig i det Hele faaet. 985, hvoraf 129 ei have slaaet an, og hur

har saaledes havt 856 Chankre.

Virkningen paa de syphilitiske Phænomener har været meget lang

som. Et Par Maaneder efterat Syphilisationen var begyndt, udbrød de:

endog nye Pustler i Panden. En bestemtere og mere iøinefaldende Virk

ning havde Behandlingen paa hendes Almeenbefindende
;

thi omtrent ti

den nysnævnte Tid formaaede hun at sidde længe oppe ad Gangen, 0
£

følte sig friskere og lettere i Legemet end i lang Tid. Først 4 Maanede:

efterat hun var tagen i Behandling begyndte Exantliemet i Panden a

aftage, i den røde Flade viste sig flere Pletter af normal Hudfarve. Do^

var denne Bedring endnu ikke aldeles uafbrudt, en Maaned senere vist«

der sig nyt Udbrud af Pustler, især i Peripherien af den tidligere existe

rende Saarflade. Disse tilhelede dog igjen efterhaanden, og Randene tabt«

efterhaanden meget af den intense røde Farve, som de tidligere havd«

havt, dog var der endnu, da hun efter 8 Maaneder og 18 Dages Behand

ling igjen udskreves af Hospitalet, en bruunlig-rød Farve i de buede Rande

Almeenbefindendet var godt, Appetiten var god, hun kunde gaae ret god

og hun var bleven fyldigere. — Arrene efter de artificielle Saar vare ikk«

store. Ogsaa hos denne havde Areola om de artificielle Chankre hyppig

en stærk brunlig-rød Farve.

Under den alvorlige Cholerine, hvoraf hun i Begyndelsen af Be-

handlingen led, syntes Udviklingen af Chankrene at standse.

Tyvende Observation.

Constitutionel Syphilis, flere Mercurialcure, lodkali, Helbredelse. — Recidiv,

lodkali i meget store Doser og vedholdende benyttet, Aurum mnriaticum na-

fronatum, Priessnitzke Bade; hendes Tilstand forværres bestandig, Syphilisation,

Helbredelse.

Pigen Gunild Marie Syversdatter
,
30 Aar gammel, indkom i Hos-

pitalet den 8de October 1852.. Den nederste Deel af Næsen, fra Randen

af Næsebenene, er betydelig opsvulmet og bedækket med en utallig Mængde
smaa runde Cruster, som umiddelbart støde til hverandre, saaledes al

intet Punkt af Huden er frit. Paa de enkelte Punkter, hvor Crusterne

ere faldne af, sees den underliggende Hud meget rød. I Omfanget ai

denne crustøse Flade sees Huden temmelig jevnt opsvulmet, tilligemed

nogle isolerede Tuberkler, der rage op over Hudfladen, ere af en Orts

Størrelse, og bedækkede med hvide Skjæl. Paa Overgangen fra høire

Næsevinge til Kindet sees et cirkelrundt Saar, af omtrent en Sølvorts

Størrelse, med skarpt afskaarne Rande, med fordybet, ujevn Bund og ski-

denfarvet, guulgrønt Secret; den omgivende Hud i V2 Tommes Udstræk-
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ting er kobberrød, fortykket, lidt knudet og bedækket med Cruster, der

leels have en rund, deels en uregelmæssig Form.

Den Deel af Næsens Sliimhinde, der ligger Næseaabningerne nær-

nest, er deels excorieret, deels belagt med et guulgront Secret, den

»vrige Deel af Sliimhinden er livlig rød, opsvulmet, og afsondrer en

janske tynd, vandagtig Mucus.
Paa begge Forarme og paa venstre Læg er der en Mængde store,

unde, dybe Saar med afskaarne Rande og rigeligt Secret.

Iiun er behandlet her i Hospitalet fra 13de Juni 1851 til 15de

ruli 1852. De Tilfælde, der dengang forekom hos hende vare: store,

ilcererede Tubercula mueosa, et papulo- tuberculøst Exanthem udbredt

»ver det hele Legeme, og Halsaffection i Forbindelse med en anæmisk

Tilstand. — Hun blev behandlet med Sublimat, lodkali, Inunctiones

mgventi protochloreti mercurii, og Liqvor Bellosti.
n
/io 52. D. Solutio Kali hydroiodici (5ii— §viij), en Spiseskee 3

^fange daglig.
26
/io 52. Flere af de store, runde Saar paa Armene ere allerede

ilhelede.
6
/n 52. Saaret paa Næsen næsten tilhelet, og Svulsten i Afta-

gende, derimod viser sig i Omkredsen af den tidligere Svulst et papulo-

uberculøst Exanthem.
10
/n 52. Tilstanden uforandret, tager Mixturen 4 Gange daglig.

13
/n 52. Hun tager Mixturen hver 3 die Time.

l0
/i 2 52. Tuberklerne om Næsen begynde at svinde.
n
/l2 52. Hun tager Mixturen hver 2den Time.

13
/i 53. Hun tager 2 Spiseskeer hver 3die Time af Mixturen.
'% 53. Tilstanden i den senere Tid uforandret, der er hist og

ær papulo-tuberculøse Elevationer, tildeels bedækkede med Skjæl, dog i

ingere Grad end da hun begyndte med Anvendelsen af lodkaliet.

Hun tager fra nu af kun 1 Spiseske hver 3die Time af Mixturen.
21

/3 53. Da Tilstanden er aldeles uforandret gaaer hun tilbage til

Spiseskee 3 Gange daglig.
2U 53. Der viser sig endnu paa Overlæben, Næsen og i Panden

t papuløst Exanthem.
Seponat Kali hydroiodicum.

D. Aurum muriaticum natronatuin.
2a
l\ 53. Tandkjødet er opsvulmet, hun ophører med Pillerne.

13
/6 53. Exanthemet uforandret, begynder igjen med Aurum mu-

iaticum natronatum.
3% 53. Det tidligere existerende Exanthem saavel paa Armene

om paa Benene er i den sidste Tid brudt ud i sin fulde Styrke.
10
/e 53. Saarene paa Extremiteterne, især paa de nedre tiltage i

Størrelse.

D. Priessnizke Bade.
J% 53. Hun klager over Smerter i høire Been, hvorfor hun op-

lører med Vandkuren.

De store Saar paa høire Læg og Arm ere under Anvendelsen af

iydrotherapien tilhelede, men der findes dog endnu paa disse Steder en

»længde større og mindre Tuberkler, paa Spidsen bedækkede med Cruster.
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Tuberkeludviklingen er dog stærkest i Ansigtet, hvor Næsen, Kinderm
og Overlæben i hoi Grad ere indtagne deraf. Disse samme Partier er«

tillige hypertrophiske, og paa Alæ nasi er der udviklet phagedænisk«

Saar, hvorved en Deel af Substantsen allerede er tabt.

2 Inoculationer til hver Arm fra U— 1, F. Jakobsdatter

første Saar paa venstre Laar.

% 53. De sidste Inoculationer have paa begge Arme fremkald

Pustler med Areola.

;

l

7s 53. 2 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme
steds, og 2 Inoculationer til hvert Laar fra U— 1

.

2% 53. 3 Inoeulat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds
22
/g 53. De sidste Inoculationer paa Armene ere ikke af mege

over 1'"
i Diameter, men de gaae i Dybden og have skarpt afskaarm

Rande; herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
24
/s 53. Efter de sidste Inoculationer paa Armene store Pustle:

paa venstre Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. Sidste In

oculationer paa Laarene have ikke slaaet an, 3 Inoculationer til hver
Laar fra de første Inoculationer sammesteds.

2S
/s 53. 3 Inoeulat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds

2% 53. De den 24de paa Armene satte Inoculationer have ikk<

fremkaldt nogen betydelig Virkning; 3 Inoculationer til hver Arn
fra Inoculationerne paa Laarene fra den 24de.

2% 53. Inoculationerne paa Armene fra 24de have nu fremkald

større Pustler. Inoculationerne paa Laarene fra 26de have nu ligelede;

fremkaldt Pustler. Efter Inoculationerne fra igaar endnu liden Virkning
3% 53. Endnu liden Virkning efter de den 28de paa Armem

satte Inoculationer. — 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

sammesteds.
3% 53. Saavel Tuberklerne som Saarene i Ansigtet synes at aftage

% og % 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

sammesteds.

% 53. Efter de sidste Inoculationer store Pustler, fra disse i

Inoculationer til hvert Laar.
ll
/9 53. 3 Inoeulat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds

1% 53. Pustlerne blive hos denne Patient staaende meget længe

6 Dage og længer, og opnaae en Størrelse af 4—5'"
i Diameter. Efte:

de sidste Inoculationer Udvikling af store Pustler.
l% og n

/9 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidst«

sammesteds.
J8
/a 53. Tuberklerne i Ansigtet synes at aftage mere og mere

Størrelse. Hun klager over Smerter efter Inoculationerne paa Laarene

der er Mangel paa Søvn og Appetit,
2% 53. Efter sidste Inoculationer meget smaa Pustler paa venstr«

Laar, store Pustler paa høire, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar
Saaret paa høire Ala nasi er nu tilhelet.

22/
9 53. Endnu liden Virkning efter de sidste Inoculationer. Atte:

3 Inoculationer til hvert Laar fra de samme som de, hvorfra d«

sidste Inoculationer toges.



161

2
V9 53, Saarene paa den høire Læg ere tiltagne i Størrelse. Flere

,f de enkelte Saar ere løbne sammen.
25
/g og

2% 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

ammesteds.
29
/9 53. Saaret paa venstre Ala nasi er nu fuldkommen tilhelet.

Vioj
4
/io og Vio 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de

idste sammesteds.
10
/io 53. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer, herfra 3 Inocu-

ationer til hvert Laar.
13

io 53. Efter sidste Inoculationer 1 Pustel paa høire go 2 paa
ænstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

14
/io 53. Saarene paa Læggene udfyldes mere og mere og ere rene.

l6
/i 9 ,

A9
Ao,

2
%o,

26
/io og

29
/io 53. 3 Inoculationer til hvert Laar

ra de sidste sammesteds.

Vn 53. Pustlerne efter Inoculationerne paa Laarene aftage i Stør-

relse, fra disse 3 Inoculationer til hvert Laar.
6
/u 53. Saarene paa høire Arm aftage bestandig mere og mere.

Viø Vu og
10
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de

sidste sammesteds.
1Vu 53. Saarene paa høire Læg ere næsten aldeles udfyldte. Pust-

erne efter sidste Inoculationer mindre, herfra 3 Inoc. til hvert Laar.
16
/n,

l9
/u, ”/n,

2
7n,

28
/n,

4
/i 2 , 7i2 ,

10
/i 2 og 13/

i 2 53. 3 Inoculatio-
ler til hvert La ar fra de sidste sammesteds.

V12 53. Store og fyldte Pustler efter sidste Inoculationer paa Laa-
æne, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

16
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer ingen Virkning paa venstre Laar,

2 meget smaa Pustler paa høire Laar, herfra 3 Inocul. til hvert Laar.
19
/i 2 53. Efter sidste Inoculationer 1 større og 2 mindre Pustler

)aa hvert Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
22

/i 2 53. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
25
/i 2 43. Efter sidste Inoculationer 2 Pustler paa høire, 3 paa ven-

stre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
28

/i 2 53. Efter sidste Inoculationer smaa Pustler paa venstre, store

ma høire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
3
Vl2 53. 3 Inoculat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds.

3
/i 54. Efter sidste Inoculationer smaa Pustler især paa høire Laar,

lerfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virk-

ling; 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste paa høire Laar.

% 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer, herfra 3 Inocu-
lationer til hvert Laar.

12
/i og

15
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste

sammesteds. De sidste Pustler paa venstre Laar ere næsten lige saa store

som i den første Tid afSyphilisationen,men ikke omgivne af nogen stærk Areola.
18

/i 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
21

/i 54. Efter sidste Inoculationer er der 1 Pustel paa høire, 3

paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

mesteds.

11
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Vi 54. Efter sidste Inoculationer kun en større Pustel paa hvert
Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.

30
/i 54. Efter sidste Inoculationer 2 vel udviklede Pustler paa

lioire, 3 paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
72 54. 3 In o c ul at. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Laar ingen Virkning,

paa venstre Laar 3 smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer store og vel udviklede Pustler

paa venstre Laar, mindre, men vel udviklede Pustler paa hoire Laar.
3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

n
/2 og

14
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
n

/2 54. Efter sidste Inoculationer mindre Pustler paa hoire, større

paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2% 54. Efter sidste Inoculationer paa hoire Laar større, paa ven-

stre Laar lidet udviklede Pustler, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
24

/2 54. 3 Inoculat. til hvert La ar fra de sidste sammesteds.
21A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, om-

givne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
3
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
73 54. Efter sidste Inoculationer charakteristiske Pustler paa begge

Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
12
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene mindre Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert Laan
l6
/si

18
/3 og

22
4 54. Efter sidste Inoculationer pan Laarene vel ud-

viklede Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Der er i den sidste Tid fremkommet 3 smaa Saar paa den nederste

Deel af hoire La^g, som udvide sig lidt efter lidt.
2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene mindre Pustler,

herfra 3 Inoculationer til hvert-Laar; 3 Inoculationer til hvei
Arm fra M. Pedersen (første Inoculationer paa hoire Laar).

29
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, om-

givne af Areola, herfra 3 Inoculationer til hver Arm; efter sidste

Inoculationer paa venstre Laar ingen Virkning, paa hoire Laar 3 store

Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
V4 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene nogenlunde vel ud-

viklede Pustler med svag Areola, herfra 3 Inoculationer til hvei

Arm; paa Laarene ingen Virkning, 3 Inoculationer til hvert Laai
fra de næstsidste sammesteds.

54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

steds; efter sidste Inoculationer paa venstre Laar ingen Virkning, paf

hoire Laar 3 vel udviklede Pustler, herfra 3 Inocul. til hvert Laar
9
/é 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

steds
;

efter sidste Inoculationer paa Laarene er der især paa venstre Laa]

store charakteristiske Pustler.
n
/4 54. Efterat de nederste Saar paa hoire Læg i den sidste Tic
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tavde udvidet sig mere og mere, og vare begyndte at flyde sammen, er

[er i de sidste Dage ikke alene indtraadt en Standsning, men endog en

»egyndende Cicatrisation. Maaskee dette kan sættes i Forbindelse med,

i der i den sidste Tid er indbragt ny Materie paa Armene.
12
/4 54. Efter sidste Inoculationer næsten ingen Virkning paa hoire

knn, paa venstre Arm 3 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hver
krm; til hvert Laar 3 Inoculationer fra de sidste sammesteds.

54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-
teds; paa Laarene smaa Pustler, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.

19U 54. 3 Inoculationer til hver Arm og til hvert Laar
ra de sidste paa disse Steder.

21
,4 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

ra 3 Inoculationer til hver Arm; paa Laarene have enkelte Pustler

»ndnu et charakteristisk Udseende, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
23

/4 5 4. Hun klager over Diarrhoe, der skal have varet i 14 Dage.
24
/4 54. Efter sidste Inoculationer til Armene temmelig store Pustler,

ærfra 3 Inoculationer til hver Arm; paa Laarene smaa Pustler,

lerfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
2S
/4 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, om-

rivne af svag Areola, herfra 3 Inoculationer til hver Arm; paa
[jaarene 1 Pustel paa hoire, 3 paa venstre Laar, herfra 3 Inoculatio-
ler til hvert Laar.

29
/4 54. Saavel de ældre Saar som ogsaa de, som i den senere

4id have udviklet sig paa hoire Læg, begynde at cicatricere.

Vo 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, her-

ra 3 Inoculationer til hver Arm; paa Laarene ingen Virkning efter

le sidste Inoc.
;
3 Inocul. til hvert Laar fra de næstsidste sammesteds.

V> 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene 2 Pustler paa ven-

itre, 3 paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm; paa
loire Laar ingen Virkning, paa venstre 2 Pustler, herfra 3 Inoculatio-
ler til hvert Laar.

% 54. Ingen Virkning efter sidste Inoculationer paa Armene, 3

[no culation er til hver Arm fra de næstsidste sammesteds; paa Laa-
æne smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert La ar.

54. Efter sidste Inoculationer paa Armene 2 Pustler paa ven-

stre, 3 paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm; paa
[jaarene kun 1 større Pustel paa hoire Laar, herfra 3 Inoculationer
til hvert Laar.

i3
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene meget smaa Pust-

er paa venstre, store paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til hver
Arm; paa Laarene ingen Virkning, 3 Inoculationer til hvert Laar
fra de næstsidste sammesteds.

16
/o 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene ingen Virkning;

paa hoire Arm 3 tydelige Pustler, paa venstre 3 mindre Pustler, herfra

3 Inoculationer til hver Arm.
19

/a 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene kun smaa Pustler

paa venstre Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm.
22

/a 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene aborterende Pust-

ler. 3 Inoculationer til hvert La ar fra U— 2, M. R. Chnstiansdatter.

11*
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2% 54. 3 Inoculat. til h ver Arm fra U— 2, Inoc. fra den 20de.
2% 54. Efter sidste Inoculationer til Laarene smaa Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
V 54. 3 Inoculat, til hver Arm fra de sidste sammesteds.

!

54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.
54. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.

3l
/d 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, her

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Ve 54. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun en vel udviklet

Pustel paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
0/

e 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene en liden Pustel paa
venstre, 3 store Pustler paa hoire Arm, herfra 3 Inoculationer til

hver Arm; 3 Inoculat. til venstre Laar fra O. Andreasen, Nr. 848.
6
/e 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de af 3die sam-

mesteds. En af Inoculationerne paa hvert Laar blev sat i et ældre Ino-

culationssaar, og har der slaaet an som paa de andre Steder.
8
/e 54. 3 Inoculationer til hver Arm fra de sidste samme-

steds. Efter Inoculationerne den 5te paa venstre Laar fra O. Andreasen

2 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar.
Ve 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de af 6te sam-B

mesteds. Et af Saarene paa hoire Læg er i flere Dage bestrøget med
syphilitisk Materie, uden at det har havt nogen Virkning.

ll
/e 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene 2 Pustler paa hver

Arm, herfra 3 Inoculationer til hver Arm. Efter Inoculationerne

paa venstre Laar fra den 8de smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer
til samme Laar.

12
/e 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra Inocul. af 9de
UU 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene aborterende Pust-

ler. Efter Inoculationerne paa venstre Laar af Ilte ingen Virkning; S

Inoculationer til samme Laar fra de af 8de sammesteds.
l

Ve 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de af 12te sammesteds
16
/e 54. Saarene paa liøire Læg, som i den sidste Tid ere pen-

slede med Argentum nitricum, begynde at trække sig sammen, hvorimoc

de, der ere bestrøgne med syphilitisk Materie, ere uforandrede. 3 Ino
culationer til hver Arm fra Inoculationerne Nr. 4 paa Laarene hoi

O. Andreasen.
n
/e 54. Efter Inoculationerne paa venstre Laar af 14de 2 Pustler

herfra 5 Inoculationer til samme Laar. 3 Inoculationer ti

venstre Arm fra O. Bakke.
18
/e 54. Efter Inoculationerne paa Laarene af 15de ingen Virkning

paa liøire, 3 store Pustler paa venstre Laar, herfra 5 Inoculatione
til hvert Laar. Saarene paa hoire Læg tilliele synlig Dag for Dag
Alle de sidste Inoculationer paa Laarene udvide sig og smerte hend

meget, hvorfor der appliceres Cataplasma emolliens.
19
/e 54. Efter Inoculationerne paa Armene af 16de ingen Virknini

paa høire, 2 Pustler paa venstre Arm, herfra 3 Inoculat. til hver Arn
2% 54. 5 Inoculationer til venstre Laar og 3 Inocula

tioner til venstre Arm fra de af 17de sammesteds.



165

2
Ve 54. Store charakteristiske Pustler, omgivne af Areola, efter

noculationerne af 18de paa Laarene, herfra 5 Inocul. til hvert Laar.
22

/e 54. 1 Pustel paa venstre, 2 paa høire Arm efter Inoculatio-

lerne af 19de, herfra 5 Inoculationer til hver Arm.
23/

e 54. 5 Inoculationer til venstre Arm og 5 Ino c ulatio-

ler til venstre La ar fra de af 20de sammesteds.
24

/e 54. Efter Inoculationerne paa Laarene af 21de, 1 Pustel paa
renstre, 3 paa høire Laar, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.

2% 54. Efter Inoculationerne paa Armene af 22de 4 Pustler paa
iver Arm, herfra 5 Inoculationer til hver Arm.

26
/e 54. Der viser sig meget smaa Pustler efter Inoculationerne

»aa venstre Arm af 23de, herfra 5 Inoculationer til samme Arm.
>tore Pustler og i Dybden gaaende smaa Saar efter sidste Inoculationer

»aa venstre Laar, herfra 5 Inoculationer sammesteds.
21/

6 54. Efter Inoculationerne paa Laarene af 24de 2 Pustler paa
øire, 5 paa venstre Laar, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.

28
/e 54. 5 Inoculationer til hver Arm fra de af 25de sam-

lesteds, der have fremkaldt smaa i det Dybe gaaende Saar.
29
/e 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 26de paa venstre

Lrm, herfra 5 Inoculationer til samme Arm. 5 Inoculationer
il venstre Laar fra de af 26de sammesteds.

3% 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 27de paa Laarene,

ærfra 5 Inoculationer til hvert Laar.
lA 54. Smaa Pustler paa Armene efter Inoculationerne af 28de,

erfra 5 Inoculationer til hver Arm.
% 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 29de paa venstre

Laar og venstre Arm, herfra 5 Inoculat. til ethvert af disse Steder.
% 54. Vel udviklede Pustler efter Inoculationerne af 30te paa

uaarene, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.
4A 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 1ste paa Armene,

erfra 5 Inoculationer til hver Arm.
6A 54. Smaa Pustler efter Inoculationerne af 2den paa venstre

Lrm, herfra 5 Inoculationer til samme Arm; paa venstre Laar 2

el udviklede Pustler, herfra 5 Inoculationer til samme Laar.
6A 54. 5 Inocul. til hvert Laar fra Inoc. af 3 die sammesteds.

Vi 54. Efter Inoculationerne af 4de et Par meget smaa Pustler

»aa høire, et Par større paa venstre Arm, herfra 5 Inoculationer til

iver Arm.
8A 54. Efter Inoculationerne af 5te paa venstre Arm 3 ret vel

idviklede Pustler, herfra 5 Inoculationer til samme Arm og 5 In-

culationer til venstre Laar fra de den 5te der anbragte.
9A 54. 5 Inocul. til hvert Laar fra de den 6te der anbragte.

Saarene paa den høire Læg ere nu aldeles tilhelede.
10A 54. Efter Inoculationerne af 7de paa høire Arm 2 smaa Pust-

er, paa venstre Arm 2 vel udviklede og 3 mindre Pustler, herfra 5 In-
culationer til hver Arm.

4
Yr 54. Efter Inoculationerne af 8de paa venstre Arm ret vel

idviklede Pustler, herfra 5 Inoculationer til samme Arm, paa ven-

tre Laar store Pustler, herfra 5 Inoculationer til høire Laar.
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12
/i 54. Smaa Pustler paa Laarene efter Inoculationerne af 9de,

herfra 8 Ino culationer til hvert Laar.
1-% 54. Aborterende Pustler paa begge Arme efter Inoculationerne

af 10de; 5 Inocalationer til hver Arm fra Inoculationerne af 9de

paa Laarene, Materien er kommen fra M. R. Christiansdatter.
l4
A 54. Efter Inoculationerne paa venstre Arm af Ilte aborterende;

Pustler; paa hudre Laar smaa Pustler, herfra 5 Inoculationer til sam-
me La ar. Efter alle i senere Tid især paa venstre Laar foretagne Ino-

culationer sees kredsrunde, i det Dybe gaaende Saar af 2—

2

l

/2
/y

Dia-

meter, omgivne af en temmelig stærk Areola.
1oA 54. Efter Inoculationerne paa Laarene af 12te meget smaa

Pustler, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.
16A 54. Efter sidste Inoculationer paa Armene aborterende Pust-

ler paa høire Arm, 4 vel udviklede Pustler paa venstre Arm, herfra 6

Inoculationer til hver Arm. Efter Inoculationerne paa høire Laai

af 14de temmelig store Pustler, herfra 10 Inoculat. til samme Laar.
18A 54. Efter Inoculationerne af 15de paa høire Laar 4 smaa

Pustler, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar. Efter Inoculatio-

nerne paa høire Laar af 15de 3 smaa Pustler, herfra 5 Inoculationei
til samme Laar. Efter Inoculationerne paa Armene af 16de, kun paa

venstre Arm Udvikling af Pustler, herfra 5 Inoculation. til hver Arm,
2
't 54. 10 Inoculationer til hver Arm frade sidste samme-

steds. Efter Inoculationerne paa høire Laar fra O. Andreasen ingen Virk-

ning; fra de af 18de fra M. R. Christiansdatter 8 Inocul. til hvertLaar,
22/

i 54. Meget smaa Pustler efter sidste Inoculationer saavel paa

Armene som Laarene, herfra 10 Inoculationer til hvert Laar og

til hver Arm.
24
A 54. Efter sidste Inoculationer 5 meget smaa Pustler paa hvert

Laar og paa hver Arm, herfra 10 Inoculationer til hvertLaar og

til hver Arm.
2S
A 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer. Der ei

endnu nogle af de artificielle Saar paa Laarene, som ei ere fuldkommen

tillielede, hun vil derfor endnu forblive omtrent en Uge i Hospitalet.

Gunild Marie Syversdatter er som det vil sees af Journalen forsi

tagen under Behandling med Syphilisation efterat de forskj elligste andre

Antisyphilitica vare bragte i Anvendelse, hvorved hun bestandig blev

værre og værre. Ilendes Ansigt havde den største Lighed med dens,

der er i høi Grad angreben af en Elephantiasis tuberculosa. Hun havde

for dem, der laa paa samme Sygestue yttret sit Ønske om at blive sy-

philiseret, og har derfor ogsaa under den usædvanlig lange Behandling

viist den største Taalmodighed.

Syphilisationen blev paabegyndt den 10de August 1853, med Ma-

terie fra U— 1, F. Jacohsdatter
,

1ste Led fra G. Larsen . De første

Inoculationer paa Armene fremkaldte liden Virkning, først i 3die Led
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døve Pustlernc store. Pustlerne efter 2den Inoculation paa Laarene

iborterede, først for Pustlerne i 6te Led er det bemærket, at de vare

store, og fra nu af bleve de gjennem nogle faa Led meget store, 4—5'"

Diameter, og de bleve staaende meget længe, uden at briste. Hos denne

Syge viste der sig ingen jevn Aftagen af Pustlerne, tvertimod vare de

ifterat de gjennem mange Led liavde været smaa, atter i 32te Led og i 47de

Led store og fyldte. Fra 37te Led begyndte af og til enkelte Pustler at

ibortere, men Materien vedligeholdt sig dog gjennem 83 Led, om den

md i den sidste Tid viste en meget svag Virkning.

Hun var nu syphiliseret 7 % Maaned alene med denne ene Slags

Materie, som altsaa havde viist sig endnu mere constant hos denne Syge

md hos nogen af de øvrige til hvem den var bleven inoculeret. Da
len ei længer slog an blev hun inoculeret fra M. Pedersen 18de Led,

Materien stammede fra G. Larsen og havde passeret U— 1, den var 69

Led fra dens Udspring, den vedligeholdt sig i 16 Led uden at fremkalde

logen stærk Virkning.

Den næste Materie, som inoculeredes var fra M. E. Christiansdatter
,

len var kommen fra A. Hansen og stammede fra Mikael Syvertsen
,
det var

altsaa en Materie, der havde et andet Udspring, end den hvormed hun

bestandig hidtil var inoculeret. Den vedligeholdt sig gjennem 23 Led,

og saavel efter denne, som efter den, der paa venstre Laar var inoculeret

hende fra 0. Andreasen
,
og som vedligeholdt sig i 14 Led, udviklede der

sig i mange Led store og charakteristiske Saar, der længe holdt sig

aabne. Det var tydeligt, at hun ved den Materie, der stammede fra G.

Larsen var lidet paavirket, uagtet den langvarige Tid hvori denne Ma-

ttene var inoculeret.

Hun er i den sidste Maaned inoculeret fra 0. Bakke
,
denne Ma-

terie har slaaet an i 8 Led, uagtet den hos de fleste for hvem den er

benyttet, har viist ringe Virkning.

Hun har faaet 1224 Inoculationer, hvoraf 226 ei have slaaet an,

hun har altsaa havt 998 Chankre. Saaledes er hun den, der har været

meest modtagelig for den syphilitiske Materie
;
det maa dog erindres, naar

man vil bedømme den lange Tid og det store Antal Chankre, at hun

[gjennem 7 Maaneder er inoculeret kun med en Slags Materie, og at der

hver 3die Dag kun er sat 6 Inoculationer, fordi jeg i et Tilfælde som

[dette, hvor det næsten lod til, at en Materie vilde vedblive at virke i

idet Uendelige, ansaa det af Vigtighed, med Sikkerhed at faa dette

Spørgsmaal løst. Den 2den Materie, hvormed Behandlingen blev fortsat

stammede fra samme Hovedkilde, og virkede derfor ikke heller meget.

Allerede 3 Uger efterat Syphilisationen var begyndt, aftoge saavel

Tuberklerne som Saarene i Ansigtet, og denne Bedring vedblev i de
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nærmest, paafølgende Uger, saaledes at Saarene paa Alæ nasi vare til-

helede 7 Uger efterat Inoculationerne vare begyndte. Saarene paa høire

Læg tiltoge til samme Tid som Tuberklerne aftoge, men efter et Par

Maaneders Forløb bleve de ligesom Saarene paa Armene mindre, og fyldtes

med Papillulæ carneæ. De sidstnævnte Saar tilhelede snart ganske, medens

de paa høire Læg endnu forbleve aabne, og der udviklede sig endnu flere,

saalænge som hun kun blev inoculeret med den fra først af paa Laarene

indbragte Materie. Da denne ikke længer slog an, men ny Materie var

inoculeret, og denne var gaaen gjennem nogle Led, begyndte Saarene

paa Læggen at cicatricere, dog bleve de igjen efter nogen Tid staaende

uforandrede, hvorfor jeg bestrøg enkelte af dem med syphilitisk Pus, der

ikke syntes at have nogensomhelst Indflydelse paa dem, hvorimod de, der

vare penslede med Argentum nitricum, syntes bedre at cicatricere. Til

samme Tid var ogsaa syphilitisk Materie fra forskj ellige Syge inoculeret

paa Laarene, hvorved der var fremkaldt store Saar. Under den fortsatte

Syphilisation ere Saarene paa Læggene fuldkommen tilhelede.

Hendes Almeenbefindende er under Syphilisationen stadig forbe-

dret, hun befinder sig nu særdeles vel og er overmaade vel tilfreds

med den anvendte Behandling.

Enogtyvende Observation.

Pustuløs, serpiginøs Syphilide behandlet med Sublimat, Iminctiones ungventi

neapolitani, Kali hydroiodicum
;
Helbredelse. Recidiv, Syphilisation, betydelig

Bedring, men da denne ei gaar stadig fremad gives forinden Immuniteten er

indtraadt Kali hydroiodicum, hvorefter de sidste Rester af Exanthemet hurtig

forsvinde.

Anders Hansen
,
29 Aar gammel, indkom den 9de November 1853

i Hospitalet. Paa høire Skinnebeen findes paa den nederste Deel henimod

Fodledet et Saar af flere Tommers Længde, og som indtager tre Fjerde-

dele af Benets Omfang. Saarets Bund er ujevn, af en skiden, guulgraa

Farve, og for en Deel bedækket med gule, tynde Cruster. Omkredsen

dannes af sammenløbende Cirkelbuer. Randene ere skarpt afskaarne,

serpiginøse. I Omkredsen af det store Saar sees enkelte rundagtige Ul-

cerationer, efter Beskrivelsen opstaaede efter Pustler der ere brustne.

Den omliggende Hud er blaa-rød. Paa det andet Been, ligesom paa

hoire Albue og Overarm sees Spor af lignende Ulcerationer, for hvilke

han har været behandlet her paa Hospitalet fra 26de Februar d. A. til

Ilte Juli med Cura Dzondi, Inunctiones mercuriales og Kali hydroiodicum.

Omtrent 2 Maaneder efterat han var udskreven helbredet begyndte Saa-

rene at bryde ud paa høire Been.

Han vil ikke vide af at have havt nogen primær Affection, men
ved nøiagtig Examination fremkommer han med den Forklaring, at han
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I

jr henved 6 Aar siden, efterat have været i Skaane, bemærkede noget

ed Anus, der efter hans Beskrivelse skal have bestaaet i Ujevnheder,

vorfra der var en Secretion; altsaa formodentlig Tubercula mucosa.
12
/n 53. 3 In o culationer til hvert Laar med Pus fra Mar-

’n Ellefsen
,
der havde en Chanker, som var erhvervet i Amsterdam.

l
Vn,

18
/n,

2Vn 5

24
Vi og

21
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar

*a de sidste sammesteds.
30
/n 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds. Saaret paa høire Tibia er reduceret til omtrent en Trediedeel

f sin oprindelige Størrelse.
3
/r.> 53. Der har stadig udviklet sig gode Pustler efter de fore-

gående Inoculationer. 3 Inoculationer til hvert La^ar frade sidste

ammesteds. 3 Inoculationer til venstre Arm med dilueret Pus.

liden Draabe Pus fra de sidste Inoculationer paa hans venstre Laar er

jrtyndet med 10 store Draaber Yand. 3 Inoculationer til høire
Lrm fra A— 3, Jacob Olsen.

Vi 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

lesteds. Efter de sidste Inoculationer paa venstre Arm 2 smaa Pustler

led Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Efter Inocu-

itionerne paa høire Arm 3 ikke meget store Pustler, omgivne af Areola,

erfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Vi 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam-

I

iesteds. Efter sidste Inoeulationer paa høire Arm 3 i det Dybe gaaende
laar, omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Arm og
Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

12
/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm

ra de sidste paa disse Steder.
lo
/i 2 53. Yel udviklede Pustler efter sidste Inoculationer paa Laa-

ene, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inocula-

ioner paa Armene har der allerede udviklet sig dybe Saar, herfra 3 In-

»culationer til hver Arm.
18

/i 2 )

21
/i 2 og

2%2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til

iver Arm fra de sidste paa disse Steder.
21

/i 2 53. 3 Inoculationer til hvertLaar og til høire Arm
ra de sidste paa disse Steder. Efter sidste Inoculationer paa venstre

Irm ingen Virkning, 3 Inoculationer til denne Arm fra de næst-

idste sammesteds.
30

/i 2 53. 3 Inoculationer til hvert Laar og til hver Arm
ra de sidste paa disse Steder. Deels i den gamle Saarflade paa høire

jæg, deels høiere opad Læggen udvikler der sig smaa Pustler, hvorefter

ler danner sig Cruster, efter hvis Afløsning der findes smaa i det Dybe
gaaende Saar.

2
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, herfra

3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer til ven-
stre Arm 2 smaa nedfaldne Pustler, herfra 3 Inoculationer til sam-
ne Arm. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 3 brustne, store

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust-

er, især paa venstre, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. Efter
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sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa, nedfaldne Pustler, herfra S

Inoculationer til sammeArm. 3 Inoculationer til høireAru
fra de sidste sammesteds.

% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert La ar. Efter sidste Inoculationer paj I

venstre Arm mindre Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm jr

Efter sidste Inoculationer paa hoire Arm større Pustler, herfra 3 Inocu pr

lationer til samme Arm.
n
/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam

mesteds. Efter sidste Inoculationer paa Armene smaa Pustler, herfra l

Inoculationer til hver Arm.
14

/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og 3 Inoculatio
ner til hver Arm fra de sidste paa disse Steder.

l0
/i 53. Allerede i nogen Tid er en mistænkelig Halitus fra Mun

den observeret, som nu tydelig erkjendes at være mercuriel, Tungen e]

glat, og der er Salivation tilstede. Efter hans Sigende skal han lige fn

sit første Ophold her i Hospitalet have saliveret.
18

/i 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til høire Arn
fra de sidste sammesteds. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arn
ingen Virkning.

21
/i 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar ingen Virkning

paa venstre Laar 3 Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar
og 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

24
/i,

27
/i,

3% og % 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og c

Inoculationer til høire Arm fra de sidste paa disse Steder.

Lector Strecker har havt den Godhed at undersøge hans Saliva

uden deri at finde Spor af Mercur.
6
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 1 Pustel paa høire

og 3 store Pustler paa venstre Laar, herfra 3 Inoculationer til hver
La ar. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 3 store Pustler, herfn

3 Inoculationer til samme Arm.
8
/2 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene meget smaa Pust

ler paa venstre, større paa høire Laar, herfra 3Inoculationer til hver

La ar. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm smaa Pustler, herfn

3 Inoculationer til samme Arm.
ll
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, herfn

3 Inoculationer til hvert Laar. Efter sidste Inoculationer paa høir«

Arm store Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
l4

/ 2 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til høire Arn
fra de sidste paa disse Steder.

17
/

2

54. 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste sam

mesteds; efter sidste Inoculationer paa høire Arm vel udviklede Pustler

og i Omkredsen erysipelatøs Rødhed saalangt Glasset rækker, herfra i

Inoculationer til samme Arm.
2% 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til høire Arn.

fra de sidste paa disse Steder.
22
/2 54. Ulcerationerne paa den nederste Deel af høire Crus er<

for største Delen tilhelede, der findes kun hist og her, fornemlig i Perl

pherien af den tidligere større Saarflade, afrundede Steder af en Sølv
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»skillings Størrelse, hvor Tilhelingen ikke er fuldstændig. Fra den mid-

»rste Deel af disse mindre Saarflader er der opskudt Papiller, som ere

^erhudede, medens Randene fremdeles ere dybe og ulcererede.
23
A,

26
A, %,

4
/b, Vs,

l3
A,

16
A,

19
/3 og

22
/3 54. 3 Inoculatiioner

il hvert Laar og til høire Arm fra de sidste paa disse Steder. Pust-

irne saavel paa Laarene som paa Armene have efter alle disse Inocula-

oner i Almindelighed været vel udviklede.
2% Efter sidste Inoculationer paa høire Laar ingen Virkning, paa

enstre Laar store Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

28
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene mindre vel udvik-

ide Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar; 3Inoculatio-
er til høire Arm fra de sidste sammesteds.

31
/3 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Laar 2 smaa Pustler,

aa venstre Laar 3 større Pustler, herfra 3 Inoculationer til hvert
/aar; 3 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

lU 54. Der er fremdeles Halitus mercurialis og Tungen er glat.
2A 54. 3 Inoculat. til venstre Arm fra A—4, M. Syvertsen.
3A 54. Efter Inoculationerne igaar er der allerede Udvikling af

maa Pustler, omgivne af Areola. 3 Inoculationer til hvert Laar

g til høire Arm fra de sidste paa disse Steder.
6A 54. Efter sidste Inoculationer til venstre Arm mindre udviklede

‘ustier, omgivne af Areola, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
6A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 2 Pustler paa ven-

;re, 3 paa høire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar;
Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

8A 54. 3 Inoculat. til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
9A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene mindre Pustler,

lerfra 3 Inoculationer til hvert Laar. 3 Inoculationer til

|øire Arm fra de sidste sammesteds.
nA 54. 3 Inoculat. til venstre A rm fra de sidste sammesteds.
12A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene vel udviklede Pust-

fer, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. 3 Inoculationer til

iøire Arm fra de sidste sammesteds,
UA 54. 3 Inoculat. til hver Arm fra de sidste sammesteds.
1&A 54. Ingen Virkning efter de sidste Inoculationer paa venstre

^aar; 3 Inoculationer til hvert Laar fra de sidste paa høire Laar;
! Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

UA 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler,

ærfra 3 Inoculationer til samme Arm.
18A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 2 Pustler paa ven-

itre, 3 paa høire Laar, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar. 3

’no culationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.
20
A,

23
A>

26
A,

29A og
2A 54. 3 Inoculationer til venstre Arm

ra de sidste sammesteds.
21A 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene aborterende Pust-

er; paa lioire Arm store Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme
irm. 3 Inoculationer til hvert Laar fra M. Syvertsen.
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24
4 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm store Pustler

herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
254 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene smaa Pustler, her

11

fra 3 Inoculationer til hvert Laar. I

2V4 ,

3
%, "4,

64 og % 54. 3 Inoculationer til høire Arm fra di
j

sidste sammesteds.
28/

4 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds
Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler paj

høire, mindre paa venstre Laar, herfra 3 Inoculat. til hvert Laar.
44 54. Yel udviklede Pustler paa begge Laar efter sidste Inocu- ®

lationer, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
64 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm meget smaa

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
Vs 54. 3 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds. in

8
/d 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sam- 10

mesteds. Salivationen er aftagen.
1
Va 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm vel udviklede ™

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
12
4 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm store Pustler, 1(

herfra 3 Inoculationer til samme Arm. Han klager over Mathed,

D. Tinet, rhei vinosa gtt. LX. t. p. d. b

1
Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene store Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til hvert Laar.
I44 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.
164 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 1 Pustel, herfra

3 Inoculationer til samme Arm.
17
/s 54. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm smaa Pustler,

herfra 3 Inoculationer til samme Arm; større Pustler efter Inocu-

lationerne paa Laarene, herfra 3 Inoculationer til hvert Laar.
I8
/s 54. Ingen Virkning efter Inoculationerne til høire Arm; 3

Inoculationer til denne Arm fra de næstsidste sammesteds.
204 54. Store Pustler efter de sidste Inoculationer saavel paa

Laarene, som paa venstre Arm, herfra 3 Inoculationer til ethvert

af disse Steder.
2
Vs 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm 2 Pustler, her-

fra 3 Inoculationer til samme Arm.
2

3

4 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til venstre'

Arm fra de sidste paa disse Steder.
244 54. Meget smaa Pustler efter de sidste Inoculationer paa høire

Arm, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
264 54. 3 Inoculationer til hvert Laar og til venstre

Arm fra de sidste paa disse Steder.
214 54. 3 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.
29

/5 5 4. 5 Inoculationer til hvert Laar og til venstre

Arm fra de sidste paa disse Steder.
3% 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm meget udviklede

Pustler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
V« 5.4. 5 Inoculationer til hvert Laar og til venstre

Arm fra de sidste paa disse Steder.
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2
/e 54. 5 Inoculat. til høire Arm fra de sidste sammesteds.
4
/6 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene kun 1 Pustel, paa

aire, 5 paa venstre Laar, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar;
Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

6
/5 54. 5 Inoculationer til hø ir e Arm fra de sidste sammesteds;

Inoculationer til venstre Laar fra Olavus Andreasen
,
Nr. 848.

Vs 54. Efter Inoculationerne igaar paa venstre Laar kun ubety-

dig Rødhed.
Ve 54. 5 Inoculat. til hvert Laar fra de sidste sammesteds.

Ifter sidste Inoculationer til venstre Arm kun 3 smaa Pustler, herfra 5

noculationer til samme Arm.
8
/s 54. 5 Inoculationer til høire Arm fra de sidste samme-

eds. Ingen Virkning efter Inoculationerne til venstre Laar, foretagne

en 5te fra O. Andreasen. 3 Inoculationer til venstre Laar fra

loculationerne Nr. 2 hos O. Andreasen.
10/

s 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 2 Pustler paa
øire og 4 paa venstre Laar, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.
ifter de sidste Inoculationer paa venstre Arm 5 smaa Pustler, herfra 5

noculationer til samme Arm.
u
/e 54. Efter sidste Inoculationer paa høire Arm store Pustler,

srfra 5 Inoculationer til samme Arm. Efter Inoculationerne paa

enstre Laar den 8de ingen Virkning.
13
/6 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 1 Pustel paa

enstre, 5 paa høire Laar, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.
Inoculationer til venstre Arm fra de sidste sammesteds.

J4
/6 5 Inoculationer til høire Arm fra de sidste sammesteds.

,6
4> 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene 3 Pustler paa

øire, 4 paa venstre Laar, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.
* aa venstre Arm meget smaa Pustler, herfra 3Inoculat. til sammeArm.

n
/6 54. 3 Inoculationer til venstre Arm fra Olai Balcke

,

er har en i Frankrig erhvervet Chanker, og 5 Inoculationer til høire
L r m fra de sidste sammesteds.

18
/« 54. Efter Inoculationerne igaar fra O. Bakke smaa Pustler

[ngivne af Areola.

Der er fremdeles serpiginøs Udvikling af Affectionen paa høire

iæg. De samme Hudabscesser aabne sig endnn Tid efter anden i den

sle Paripheri, og enkelte fremkomme længer inde i den angrebne Flade.

Det. Solut. Kali hydroiodici, cochl. majus t. p. d.
l% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene, 3 Pustler paa

øire, 4 paa venstre Laar, herfra 5 Inoculationer til hvert Laar.
’aa venstre Arm efter Inoculationerne af 16de kun 1 Pustel, herfra 3

noculationer til samme Arm.
2% 54. Efter Inoculationerne paa venstre Arm af 17de vel udvik-

ide Pustler, herfra 5 Inoculationer til samme Arm. 5 Inocula-
ioner til høire Arm fra de sidte sammesteds.

'“/

6

54. Efter de sidste Inoculationer paa Laarene 3 Pustler paa

enstre, 4 paa høire Laar, herfra 5 Inoculationer paa hvert Laar.
Dfter Inoculationerne paa venstre Arm af 19de, kun 1 Pustel, herfra 3

noculationer til samme Arm.
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2V6 54.

54.

Pustler, herfra
29

4> 54.

Pustler, herfra
3% 54.

23
/e 54. Efter Inoculationerne paa venstre Arm af 20de smas

Pustler, herfra 5 Inoculationer til sammeArm; efter Inoculationerne

paa hoire Arm af samme Dato større Pustler, herfra 5 Inoculationei
til samme Arm.

276 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene er der endnu kur

paa venstre Laar 1 Pustel, herfra 3 Inoculationer til samme La ar

Paa venstre Arm ingen Virkning.
26
/6 5 4. Efter sidste Inoculationer paa venstre Arm ingen Virk-

ving; paa hoire Arm 2 smaa Pustler, herfra 3 Inoculationer ti'

samme Arm.
3 Inoculat. til hver Arm fra en Bubo hos H. Olsen

Efter Inoculationerne paa venstre Laar af 25de 2 smaa
3 Inoculationer til samme Laar.
Efter Inoculationerne paa hoire Arm af 26 de meget smaa
3 Inoculationer til samme Arm.
Efter Inoculationerne af 27de paa venstre Arm ingen Virk-

ning; paa hoire Arm en liden Pustel, herfra 3 Inoculationer ti

samme Arm.
Vi 54. Efter Inoculationerne paa venstre Laar af 28de smaa Pust

ler, herfra 3 Inoculationer til samme Laar,
2
/i 54. 5 Inoculationer til hoire Arm fra de af

29
/6 sam-

mesteds anbragte.
3
/i 54. Efter Inoculationerne af 30te paa hoire Arm 3 smaa Pust-

ler, herfra 3 Inoculationer til samme Arm.
4A 54. 3 Inoculat. til venstre Laar fra de sidste sammesteds,

5 Inoculat. til hoire Arm fra de af
2
A sammesteds.

Meget smaa Pustler paa hoire Arm efter Inoculationerne

3 Inoculationer til samme Arm.
5 Inoculat. til venstre Laar fra de sidstesammesteds

Smaa Pustler efter Inoculationerne paa hoire Arm af 5te

herfra 5 Inoculationer til samme Arm.
9
/i 54. Aborterende Pustler efter Inoculat. af 6te paa hoire Arm,
10
/i 54. Efter Inoculationerne af 7de paa venstre Laar 2 store og

3 smaa Pustler, herfra 5 Inoculationer til samme Laar.
u
/i 54. 5 Inoculationer til hoire Arm fra de af 8de sam-

mesteds. Exanthemet paa hoire Læg torrer mere og mere.
i3
/i 53. 5 Inoculat. til venstre Laar fra de sidste sammesteds,
u

/i 54. 5 Inoculat. til' hoire Arm fra de sidste sammesteds
16/

i 54. 8 Inoculat. til venstre La ar fra de sidste sammesteds,
n
/i 54. Smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa hoire Arm.j

herfra 5 Inoculationer til samme Arm.
Smaa Pustler efter Inoculationerne paa venstre Laar al I

6
/i 54.

7i 54.

af 3die, herfra

Vi 54.
8
/i 54.

16 de,

hoire

18
/i 54.

herfra 10 Inoculationer til samme Laar. Saarene paa

tilhelede
;
kun i Randene sees endnu hist og her smaa Cruster,

19
/i 54. 8 Inoculat. til hoire Arm fra de sidste sammesteds

20
/i 54. 8 smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa venstre Laar,

herfra 10 Inoculationer til hvert Laar.
2
Vi 54. 6 meget smaa Pustler efter sidste Inoculationer paa hoire

Arm, herfra 8 Inoculationer til samme Arm.
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2% 54. Efter sidste Inoculationer paa Laarene, kun paa høire

aar 3 smaa Pustler, herfra 8 Inoculationer til hvert Laar.
23A 54. Efter Inoculationerne paa høire Arm af 20de næsten

>orterende Pustler, herfra forsøges 10 Inoculat. til samme Arm.
2% 54. Aborterende Pustler efter sidste Inoculationer saavel paa

aarene som paa høire Arm.
2% 54. Saarene paa hoire Læg fuldkommen tilhelede. Hans Al-

enbefindende er særdeles godt og han er temmelig fyldig.

Udskrives helbredet.

Anders Hansen er tagen under Behandling med Syphilisation, da

«r efter forskjellige Mercurialcure og andre Antisyphilitica indfandt sig

ecidiv. Han er først, inoculeret fra Martin Ellefsen
,
denne Materie frem-

ddte strax fra Begyndelsen af store Pustler. Først i det 18de Led er

st bemærket, at Pustlerne bleve smaa, dog forholdt det sig ogsaa hos denne

atient saa, at Pustlerne ikke jevnt aftoge, men lige indtil det 50de Led

art vare smaa, snart store. Materien vedligeholdt sig i 52 Led.

En Maaned efterat Syphilisationen var begyndt, indbragte jeg Ma-

rie fra Jacob Olsen
,
24de Led, den var altsaa 45 Led fra dens Udspring

>s G. Larsen. Efter den første Inoculation vare Pustlerne ikke meget

Iviklede, men allerede i 2det Led vare de store og efterlode dybe

lar. I de første 50 Led var Virkningen temmelig stadig stærk, kun

ter en enkelt Inoculation iblandt var der smaa Pustler, først i 54de

ied aborterede enkelte Pustler og i 55de Led aborterede de alle; men ved

ia atter at tage Materie fra næstsidste Led vedligeholdt Materien sig i

3 Led, eller i det Hele i 77 Led, og endog blandt disse sidste 23 Led

jrekom enkelte med vel udviklede Pustler.

Henimod 5 Maaneder efter Syphilisationens Begyndelse er han

oculeret fra Mikael Syvertsen paa venstre Arm og paa begge Laar. Paa

rmen har Materien vedligeholdt sig i 27 Led, paa høire Laar i 20 Led

>* paa venstre Laar i 30 Led, idet dog Virkningen paa sidstnævnte Sted

ennem mange af de sidste Led var meget svag, og Materien flere Gange

ir nær ved at udslukkes.

I Begyndelsen af Syphilisationen blev han paa venstre Arm mo-

lleret med dilueret Pus; 1 liden Draabe Pus fra 7de Led paa hans

snstre Laar blev blandet med 10 store Draaber Vand. Denne Materie

emkaldte i nogle Led i det Dybe gaaende Saar, men den aborterede

lierede i 8 de Led, dog kom den sig igjen ved at der blev taget Materie

’a næstsidste Led. Den holdt sig i det Hele i 13 Led, medens den

blandede Materie, som ovenanført holdt sig i 51 Led.
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I det Hele viste denne Syge særdeles megen Modtagelighed foi

den sypliilitiske Gift, han har i det Hele faaet 1019 Inoculationer, hvora

141 ei have slaaet an. Han har altsaa havt 878 Chankre.

Uagtet denne store Modtagelighed sees dog en enkelt Materie al-

deles ikke at have villet slaa an hos ham, nemlig den fra O. Andreasen

der til to forskj ellige Tider er bleven inoculeret, og den slog dog godi

an hos flere af de andre Syphiliserede.

Forandringen af det syphilitiske Exanthem var i Begyndelsen sat

betydelig, at man maa være i Tvivl om det var en Følge af Syphilisa-

tionen; henimod 3 Uger efterat denne var paabegyndt, var den serpiginøs-

ulcererende Flade reduceret til omtrent en Trediedeel af sin oprindelig<

Udbredning. Noget over 2 Maaneder efterat Behandlingen var begyndt

vare kun Randene endnu ulcererende, men senere begyndte igjen dei

serpiginøse Udbredning med en bestandig Udvikling af smaa, men tet

staaende Pustler, der ogsaa viste sig hist og her inde i den ældre, men 1 !

længere Tid tilhelede Saarflade.

Under disse Omstændigheder, da Syphilisationen var saa vidt frem I

skreden, at det var at formode, at Immuniteten snart vilde indtræde, troed< ?

jeg det rigtigst, at give lodkali, da jeg ikke ansaa den tilstedeværend<
|

!l

Affection for udelukkende at være en Følge af Sypliilis, men af denne ll!

Forbindelse med Mercuren. Jeg indrømmer at dette er et Punkt, dei

først skal bevises, men dertil mangler endnu tilstrækkelige Data. Yist ei i

det, at efterat lodkaliet var benyttet nogle Dage, begyndte Exantheme! 1

at tørres og den hele Flade var inden kort Tid fuldkommen tilhelet

medens Brugen af lodkaliet ei syntes i ringeste Maade at indvirke paa dc 11

artificielle Inoculationer.



De anstillede Observationer har jeg nu meddeelt med alle deres

nkeltheder, Enhver vil selv deraf kunne uddrage Resultaterne, vil selv

mne domme om Syphilisationen, og om den Nytte, den kan medføre for

idenskaben og for det Praktiske. Jeg tror dog, at jeg foruden de Be-

ærkninger, hvormed jeg har ledsaget enhver enkelt Observation, bør frem-

lle Hovedresultaterne af samtlige Observationer, saaledes som jeg, der

ennem et Par Aar daglig har havt denne Gjenstand for Øie, har op-

ttet disse. Ved denne Fremstillen skal jeg søge saameget som muligt

udelukke theoretiske Betragtninger, og alene holde mig til de Facta,

y har liavt for mig; min Sammenstilling og min Udtydning af disse Facta

m være urigtig, men er den det, da vil man ved selve Observationerne

mne imødegaae mig
;

thi at disse ere udførte med Noiagtighed og at det

bserverede ligesaa nøiagtigt er nedtegnet, det tør jeg antage, at Enhver,

[r i kortere eller længere Tid har havt Anledning til at følge disse

bservationer, vil indrømme.

Først skal jeg omtale de ved Inoculationerne frembragte locale

fmptomer. Som oftest har jeg allerede efter et Døgns Forløb fun-

kt en liden Yesikel eller Pustel, indeholdende en tyndere, med faa

askugler blandet Vædske, Pustelen er gjerne omgiven af Areola. Denne

Hige Udvikling forekommer ligesaa vel ved Begyndelsen som ved Slut-

jngen af Syphilisationen. Det- er mindre almindeligt, at Pustelen først

m 2den Dag kommer til Udvikling, og som sjelden Undtagelse kan det

rekomme, at den først 3die eller lige indtil 6te Dag dannes. Eller om

ustelen tidlig er dannet, kan det gaae meget langsomt med dens senere

dvikling (f. Ex. hos Nr. 8). Jeg tør ikke afgjøre Andet med Hensyn

L den forskjellige Udviklingstid, end at dette er Noget, der ligger hos

idividet, og aldeles ikke er afhængigt af Inoculationsmaaden eller af den

ivendte Materies Qvalitet. Det gjør intet til Sagen om der ved Ino-

ilationen fremkommer noget Blod eller ikke, og det samme Pus kan

ds 2de Individer fremkalde Pustler til meget forskjellige Tider. Det

leste Moment jeg troer at kunne fremhæve, der synes at have havt

Dgen Indflydelse paa Tiden for Pustelens Udvikling, er forudgaaen Be-

indling med Mercur. Hos dem, der tidligere have benyttet mange Mer-

12
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curialia, er det indtruffet at Pustelens Udvikling har været langsom. Der

meest regelmæssige Gang er den, at Pustelen jevnt tiltager indtil den op

naaer en Størrelse af 3— 5 Linier i Diameter, den har en liden Depressioi

med et sort Punkt i Midten, den indeholder en fuldkommen purulent, un

dertiden med noget Blod blandet Materie, som, idet Pustelen efter 4

Dage af sig selv brister, deels flyder ud over Huden, deels incrustere:

over det underliggende charakteristiske Chankersaar og danner en tyk

graabruun Cruste, som, dersom den forbliver urørt, kan blive siddend«

gjennem flere Uger. Den her beskrevne Udvikling af Pustelen lider mang<

forskjellige Modificationer. Størrelsen er meget variabel, den er betydeligs 1

i den første Tid af Syphilisationen, da den ofte kan overskride de nævnt'

5 Linier, længer hen i Curen holder den sig gjerne i længere Tid omtren

ved 3 Linier, den gaaer derpaa bestandig mere og mere ned, indtil dei

neppe naaer et Knappenaalshoveds Størrelse og aborterer endelig ganske

idet der først synes at vise sig en ringe Elevation af Epidermis, som do^

snart igjen falder ned, uden at man under den fine Cruste finder Spor a

Materie. Den regelmæssige Form med Depressionen i Midten gjenfinde

man i Almindelighed ikke i et senere Stadium af Syphilisationen. Pust

lerne antage da gjerne en mindre regelmæssig Form, de ere ofte noge

tilspidsede, og faae allerede i den tidligere Tid af deres Udvikling ei

Cruste paa Spidsen, en Form, som man kan gjenfinde, naar man inoculere

med Materie fra Chankre, der ere i Transformationsstadiet, eller i de

Hele med en svagere Materie, uden at jeg dermed vil sige, at den mege

svage Materie stedse frembringer de mindre charakteristiske Pustler. Elle

Pustlerne kunne være saa flade, at man neppe seer de. hæve sig ove

Hudfladen, man erkjender dem næsten kun paa den hvide Farve af de

underliggende Pus. Tiden, da Pustelen brister, kan være meget for

skj ellig, det kan hos enkelte Individer hænde, at den rumperer strå

efterat den er udviklet, hvilket f. Ex. fandt Sted hos Nr. 1 og ho

Nr. 12, eller den kan blive staaende lige indtil 6—8 Dage. Naa

Pustelen er brusten, viser Saaret sig med alle de for det syphilitiske Saaij,

charakteristiske Tegn. Ere flere Inoculationer satte i Nærheden af hvei

andre, løbe Saarrandene sammen, og der dannes en større Saarflad

hvis afrundede Rande vise dens Oprindelse. Disse i Syphilisationens tic

ligere Periode udviklede Saar ere store, man befrygter mangengang e

phagedænisk Udvikling, som dog sjelden indfinder sig, de ere i den først

Tid dybe, afsondre en rigelig Mængde Materie, ere meget smertelige o

tilhele seent, undertiden først efter Ugers Forløb, efterat Fremskydninge

af Papillulæ carneæ er bleven saa rigelig, at Saarfladerne rage langt ove

den øvrige Hudflade. Efterhaanden som Syphilisationen skrider fren

blive Saarene mindre i Omfang og Dybde, idet de dog endnu beholde d



179

? det syphilitiske Saar eienclommelige Charakterer, men efterhaanden

[ve de mere superficielle, de trænge ikke længer ned gjennem Hudens

le Tykkelse, de skarpt afskaarne Rande finder man ikke længer. De

de med at blive til simple Excoriationer, og selv disse blive tilsidst saa

»etydelige, at de i Løbet af en Dag eller to ere tilhelede. Samtidig

ed denne Forandring af Saaret bliver Crusten mindre compact, af en

ere guul Farve og lettere affaldende. Mod Slutningen af Syphilisationen

iver den i Pustula indeholdte Vædske tyndere og mindre purulent, og

it kan da hænde, at den, naar Pustelen er brusten, indtørrer til en tynd

ennemsigtig, sprød Lamel, der bedækker den lille Exooriation tilligemed

sn nærmeste Omkreds.

Rødheden, der allerede viser sig i Pustelens Omkreds efter 24

imer, tiltager i de følgende Døgn, bliver undertiden meget intens, og

Ibreder sig til en større Omkreds. Længer hen i Syphilisationen taber

alheden sig efterhaanden, og ved de sidste aborterende Pustler er der

let eller intet Spor af den. Farvenuancen kan være forskj ellig, idet

in hos enkelte Individer gaaer over i den dyb bruunligrøde Farve. Dette

oer jeg dog kun at have observeret hos dem, der tidligere have benyttet

egen Mercur. Saavel Pustlerne som deres Areola udvikles med større

raft, naar Inoculationsstedet bedækkes med Uhrglas, hvoraf jeg efter

ihver Inoculation har betjent mig, naar denne Forholdsregel ikke alle-

de tidligere hos det samme Individ havde givet Anledning til en altfor

ærk Betændelse, der undertiden er gaaen over i en virkelig Erysipelas.

astiernes større eller mindre Udvikling, er tildeels afhængig af det Sted,

or man mibringer dem. Paa Laaret blive de gjerne større, har man

sr anbragt de første Inoculationer, saa opnaae Pustlerne og de derefter

bmkomne Saar undertiden en saa betydelig Udvikling, at man efter 5

-6 gjentagne Inoculationer paa dette Sted ei synes at finde en beqvem

lads for Anbringelsen af de følgende Pustler. Naar man saa henflytter

im til Armene udvikler sig her Pustler af en ganske almindelig Stør-

Ise, som vel fremkalde charakteristiske, men ei meget store Saar. Om
an begynder Inoculationerne paa Armene opnaaer Pustlerne og Saarene

)g aldrig her den betydelige Størrelse, som paa Laarene.

Det hænder ikke sjelden, at Pustlerne have en forskjellig Udvik-

ng paa høire og venstre Side, uagtet det er med fuldkommen den samme

Materie Inoculationerne ere foretagne, og denne forskjéllige Udvikling kan

idligeholde sig gjennem flere Led, om man end krydser Materien fra

lire og venstre Side. Pustlerne synes endog undertiden at have en

ørre Tilbøielighed til at abortere paa den ene end paa den anden Side.

Der angives forskjellige Omstændigheder, som kunne bevirke, at

a artificielle Chankres normale Gang kan forrykkes, saaledes f. Ex.,

12*
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dersom der hos den Syphiliserede udvikler sig en Betændelse med Feber re

da skulle de Chankre, der ere nær ved at tilhele, eller aborterende Pustlei

udvide sig, betændes og true med at blive pbagedæniske eller gangrænøse

Jeg kan efter den ringe Erfaring, jeg har i dette Punkt, ikke domme no-

get sikkert, jeg kan kun anføre, at i et Tilfælde af Erysipelas ambulani

og i et Tilfælde af Pleurit, var det saa langt fra, at Chankrene blevt ti

større, eller antoge nogen slet Beskaffenhed, at de tverimod bleve mindre c

Det Samme indtraf i et Tilfælde af Oedem i den ene Lunge og de nedr(

Extremiteter hos en Mand, der var hengiven til Spirituosa, hvilket skuld*

være en Grund mere til Phagedænisme i Saarene; den samme hemmend«

Indflydelse paa Chankrene har en heftig Cholerine udøvet.

De Ar, der blive tilbage efter de artificielle Chankre, staae natur

ligviis i Forhold til de forudgaaede Saars Størrelse, og det bliver derfo

kun efter de tidligere Chankersaar man finder større Ar, men ogsaa diss<

blive mindre synlige, ligesom den blaalig-røde Farve, de have strax eftera|fi

Saarene ere tilhelede, forsvinder efterhaanden. De Syphiliserede, son

ere udgaaede af Behandling for et Aar siden, have nu saa lidet synlig«!

Ar, at jeg ikke troer de ville vække nogen særdeles Opmærksomhed ho

den, der var ubekjendt med hvad der er foregaaet. Jeg har udtrykkelig

spurgt en af de syphiliserede Puellæ publicæ om disse Ar havde være

hende til nogensomhelst Uleilighed, hvortil hun har givet et bestemt be-

negtende Svar.

Ved disse Inoculationer har jeg forsøgt at benytte Materie, dei

paa andre Steder har været opsamlet og bevaret paa forskjellig Maade

Deels har jeg faaet den i fluid Form paa Glascylindre, deels har jeg faae

den paa spidse Træpinder, der have været dyppede i Materien og der

efter indesluttede i Glascylindre; deels har jeg ogsaa faaet den i Crusterl

som jeg har opblødet med Yand, og derefter benyttet til Inoculation pa:

sædvanlig Maade. Jeg har været nødsaget til at forsøge, hvorvidt saadar

forsendt Materie kunde fremkalde nogen Virkning paa Grund af Mange'

paa inoculabel syphilitisk Materie her paa Stedet, som jeg allerede i d«

meddeelte Observationer har omtalt, og som jeg strax nærmere komme

til at afhandle. Det har imidlertid viist sig, at den syphilitiske Materi«

langtfra, efterat være opbevaret paa de her nævnte Maader, virker son

den friske, der tages lige af Saaret. Oftest har den aldeles ikke slaae

an, og naar den har været inoculabel, da har Virkningen været svag

uagtet f. Ex. Auzias-Tnrenne har tilstillet mig Materie, som har værel

meget stærk, da den blev tagen.

En Blanding af syphilitisk Materie med Vaccinematerie har jeg

et enkelt Tilfælde forsøgt, Resultatet var, at den blandede Materie viste

en langt svagere Virkning end den ublandede. Dette Forsøg skulde ud-
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I res paa en ikke Vaccineret, for derved at komme til Kundskab om den
! philitiske Materies Indvirkning paa Vaccinematerien, men da der for

i| Iførelsen heraf maatte experimenteres paa et Barn, har jeg ikke villet

[•søge det.

Efter disse almindelige Bemærkninger angaaende Chankrenes Ud-

kling, skal jeg af de detaillerede Sygehistorier søge at uddrage de væ-

ntligste Resultater

:

1) Der er i alle de Tilfælde, hvori det har været muligt uafbrudt

fortsætte Inoculationerne, opstaaet Immunitet for den syphilitiske Gift,

rganismen har ei længer været istand til at afficeres af dette, der er

dtraadt den Tilstand, som af Auzias- Turenne er benævnt S y p h i 1 i s a ti o n.

ette Factum er uomstødeligt, Enhver kan med sine egne Øine overbevise

y om Syphilisationens Virkelighed, her er ingen Skuffelse mulig. Den

eest Vantroe maa indrømme, at Organismen ved stadig at inoculeres med

sn syphilitiske Gift mindre og mindre afficeres deraf. Den Draabe Ma-

rie, der kan gjøre den forhen Friske ulykkelig for sit hele Liv, virker

sidst paa den Syphiliserede som en Draabe Vand. Man kan Gang efter

ang inoculere Materie fra forskj ellige Individer, fra Chankre af den for-

;j elligste Beskaffenhed, der er dog ingen Virkning at spore. Sperino har,

ror Immuniteten var indtraadt, forsøgt at bringe syphilitisk Materie ind

Urethra, i Vagina og Anus, uden at han har kunnet frembringe en arti-

ciel Chanker. Den physiologiske Betydning, der ligger i dette Factum,

• stor, Virkningen af et af de meest intense animalske Sygdoms-Gifte

lintetgjøres ved selve denne Gift, ved dets gjentagne Indbringelse i Or-

anismen. Hvad vi her see constateret for den syphilitiske Gift, det kan

:ke gjælde for denne alene, Naturen gjør ingen saadanne Undtagelser, vi

ave derfor Grund til at antage, at vi ere inde paa et nyt Felt, forsaa-

idt som man ikke vil sammenstille Vaccinationen med Syphilisationen.

>et gjælder at forfølge de her fundne Spor i andre Retninger, og det vil

mulig kunne feile, at vi ville finde analoge Forholde. Jeg er derfor af

en Mening, at de ved Syphilisationen vundne Resultater ville være af

rigtighed for Pathologien i Almindelighed, og at det er af underordnet

letydning, at Syphilis paa denne Maade kan helbredes.

Hvad Grunden er til Immuniteten, det kunne vi vel ligefrem til-

taae, at vi ikke vide, for det Første faae vi lade os nøie med at obser-

ere Factum, erkjende Rigtigheden deraf, og ikke lukke Øinene til for

let. Man har fremsat forskjellige Theorier, man har L Ex. opstillet den

formodning, at disse mange artificielle Chankre virke revulsorisk, men jeg

;an ikke troe nogen for Alvor vilde paastaae, at de i de citerede Obser-

rationer erholdte gunstige Resultater skulde kunne være opnaaede ved

^esicatorier og Fontaneller. Man har tænkt sig en særegen Indvirkning
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paa Nervesystemet, eller en dynamico-organisk Virkning, men hvad vi

dette sige, eller rettere, liar man hermed sagt Noget eller oplyst Noget

vist ikke, det er kun tomme Ord. Man har meent, at her var en Sa #c

turation med den syphilitiske Grift, Organismen skulde saaledes være mætte |'

r

dermed, at den ei kunde modtage mere
;
Syphilisationens Modstandere hav

gjerne dvælet ved denne Idee, thi den stiller Syphilisationen i et farlig

Lys. Der maa vel først blive Sporgsmaal om en saadan Saturatioi

er mulig. Et Atom af den syphilitiske Materie kan fremkalde constitu

tionel Syphilis i hvilkensomhelst Form, og er der engang constitutione

Syphilis, saa kan ikke hvilkensomhelst Mængde af den syphilitiske Matefil61

fremkalde mere. Det er ganske vist at andre Meninger angaaende denn

Gjenstand have gjort sig gjældende. Desruelles troede, at det var vanske) tr

ligere at helbrede en dobbelt Syphilis end en enkelt; men denne Yttririj 11

blev skarpt criticeret af Ricord
,
der med Klarhed fremstillede det Umulig 11

i en dobbelt Syphilis. Ikke destomindre taler Ricord nu om Forøgelse s 111

den constitutionelle Syphilis under Chanker-Irrigationer, og Latour ha

sammenlignet den constitutionelle Syphilis med en Forgiftning med Arsé
l|

nik, og Syphilisationen med en Helbreden af Arsenikforgiftningen ved a ,;t

saturere den Syge med Arsenik. Jeg skal ikke opholde mig hverken ve> 11

deslige Sammenligninger eller ved ørkesløse Theorier, men alene hold

mig til hvad Facta lærer os, hvad Naturen selv viser os. Observatio '

nerne vise, at de syphilitiske Phænomener svinde Under de fortsatte Ino a

culationer, og man kan dog vel umulig tænke sig, at Syphilis skuld 1

træde mindre frem, fordi Organismen bliver mere satureret. Enhver føle

det Urimelige i en saadan Paastand, og Grunden til Immuniteten faae

være hvilkensomhelst, men Saturation med den syphilitiske Gift kan

fremkalde den. Man vil maaskee indvende, at der efter Syphilisatione

har indfundet sig Recidiver, der altsaa vise, at Syphilis fremdeles exist

rer i Organismen. Det er ganske sandt, men dersom det var som Følg

af en Saturation de indfandt sig, da maatte Recidivet vel være nog(

mere end den første Form, men det er langtfra at det forholder sig sa

De Recidiver, jeg har havt efter Behandlingen med Syphilisation, og soi

man under Observationerne Nr. 13, 16 og 18 finder opførte, have

fremstillet en mindre udviklet Form, jeg kan sige de forholdt sig til de

første Affection som Yarioloider eller Variceller til Variolæ.

Immuniteten opstaaer, siger Auzias-Turenne
,

idet enhver følgend

Chanker varer kortere Tid end den foregaaende, Virkningen er efter er

hver følgende svagere end efter de foregaaende. Denne Sætning gjælde

i sin Almindelighed, Enhver, der experimenterer med Syphilisationen, ovei

beviser sig snart om dens Rigtighed. Man vil under Observationerne N|

1, 9, 10 og 16 see Bekræftelse herpaa. Det er ikke sjelden, at de førsfl
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iankre blive saa store, at man maa blive ængstelig derved, Saarene

mne blive henved 1 Tomme i Diameter, og har man anbragt flere

Loculationer ved Siden af hverandre, kan man faae betydelige Saarflader,

len at der er nogen egentlig Phagedænisme tilstede. Men der gives

ndtagelser fra denne Regel, og det flere end de, som allerede af Sperino

hans fortræffelige Værk „la Syphilisation etudiée comme méthode cura-

ve et comme moyen prophylactiqve des maladies vénériennes“ p. 498

e berørte, og hvortil jeg henviser, idet jeg her alene skal anføre hvad

ere mine egne Observationer have viist mig. Undtagelserne kunne

ere begrundede i Materiens Beskaffenhed og i den Syphiliseredes Indi-

dualitet, især fremkaldt ved forudgangen Behandling. Men for at komme

ermere ind paa denne Sag er det nødvendigt først at omhandle et i

3n nærmeste Forbindelse dermed staaende Spørgsmaal, der allerede i

ange Tider har været omtvistet, nemlig hvorvidt den syphilitiske Materie

m være af forskj ellig Qvalitet. I Almindelighed forsvares den Mening,

; det syphilitiske Pus, der tages fra Chankeren i den progressive Periode

edse er identisk, at det stedse har den samme Intensitet. Man vil be-

ise dette derved, at det samme Pus kan fremkalde den simple, den in-

urerede og den phagedæniske Chanker, disse forskj ellige Former skulle

erfor alene være grundede i Individualiteten. Til dette samme Resultat

• ogsaa Sperino ved Syphilisationen kommen; naar han inoculerede Pus

a den simple Chanker til forskjellige Subjecter fremkaldte han uden

'orskjel simple, indurerede, phagedæniske og gangrænøse Chankre. Sjel-

en fremkaldte det Pus, der blev taget fra den indurerede Chanker, ar-

ficielle, indurerede Chankre, naar han paa engang gjorde mange Inocula-

oner, eller naar han ofte gjentog dem. Derimod hændte det ham, at

'us fra de simple Chankre fremkaldte let indurerede Chankre, dersom

an hver Gang kun foretog faa Inoculationer, eller dersom han foretog

noculationerne med lange Mellemrum.

Om Rigtigheden af alle disse Facta nærer jeg ingen Tvivl, uagtet

ig ikke ved mine egne Experimenter har kunnet constatere dem alle.

Ivad jeg har seet, det har været, at Pus fra en phægedænisk Chanker

ar fremkaldt en simpel Chanker og omvendt, men om de indurerede

Chankre har jeg ingen Erfaring, da jeg efter mine Meninger om Syphili-

ationens Tilladelighed (see p. 14) ikkun har syphiliseret dem, der allerede

ave havt constitutionel Syphilis, hos hvem der altsaa ikke har været

Spørgsmaal om nogen Induration af de artificielle Chankre. Men uagtet

let forholder sig saaledes, som af Sperino anført, saa udelukker dog ikke

lette Muligheden af, at den syphilitiske Materie kan have forskj ellig Kraft,

orskj ellig Intensitet. At dette virkelig forholder sig saa, formener jeg

ned fuldkommen Sikkerhed kan bevises ved de fortsatte Inoculationer,
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naar disse foretages paa den af mig udførte Maade, saaledes, at den j-

samme Materie stedse benyttes, saa længe den fremkalder nogen Virkning,
f

]

Ved den første Række af Forsøg, jeg med Hensyn til Syphilisai i

tionen har anstillet, der indbefatter Observationerne Nr. 1, 2, 3, 10 og 12,

(Nr. 4 blev ei syphiliseret til Immunitet) er der kun benyttet Materie nb

fra en eneste Chanker, nemlig den, der var erhvervet i England, (see p. i

27). Man vil finde, at hos de tvende (Nr. 1 og 12), der først bleve er

inoculerede fra denne Chanker, eller fra de første artificielle Chankre, dei ,r;

fra denne vare satte, varede Syphilisationen i noget over 6 Maaneder.

Den første Syge havde 222, den anden 290 Chankre. De tvende, som r

dernæst bleve tagne i Behandling, Nr. 2 og 3, til hvem Materien bleTjn

tagen fra de tvende førstnævnte, der dengang vare syphiliserede i 4

Maaneder, bleve immune efter tre Maaneders Forløb, den ene efter at 3

have havt 133, den anden 91 Chankre. Den 5te, Nr. 18, der blev i

tagen i Behandling 5 Maaneder efterat Syphilisationen var paabegyndt I

hos de tvende første, blev immun inden 2 Maaneder, og havde kun 71 sr

Chankre. t

Naar her tales om Immunitet, da vil dette sige for den her an-

vendte M derie. At her ei har existeret absolut Immunitet, er aldeles L

sikkert ifølge de mange Observationer, som jeg senere har anstillet, og b

som ere refererede i denne Afhandling.
j

Jeg mener man her paa en anskuelig Maade seer Materiens syn-! ,)

kende Kraft, idet den inden en mindre afsluttet Kreds føres fra Individ til m

Individ, og det er let at see, til hvilket Punkt man vilde være kommen. \

om det havde været muligt at experimentere videre med denne Materie,; n

hvilket jeg, efter det Standpunkt, hvorpaa Syphilisationen endnu befinder
,i

sig, ei troede mig berettiget til, naar jeg ikke naarsomhelst jeg ønskede! i

det kunde faae ny Materie til Fortsættelse af den med den svage begyndte
(

Behandling. Yed den anden Række af Observationer, som jeg har an-
i

stillet, der er dette Forhold ikke saa let at fremstille med Talstørrelser, da

jeg for denne Række har benyttet forskjellige Slags Materie, ikke desto- i

mindre vil man dog ved en nøiagtig Gjennemgaaen af Sygehistorierne kunne n

finde Bekræftelse for min Mening. Jeg skal kun udhæve et Par Exemp- fc

ler: M. Larsen blev inoculeret med Materie, der i 14de Led stammede
j

fra G. Larsen
,
denne slog an i 17 Led, senere blev han inoculeret med' |

Materie af 29 de Led fra samme Kilde, denne slog kun an i 5 Led, og I

da han endnu senere blev inoculeret med Materie fra samme Udspring, i

men fra 55de Led, vedligeholdt denne sig kun i 1 Led. Det samme For- i

hold vil man finde efter Inoculationerne hos Carl J. Carlsen med Materie L

fra J. Krum og fra O. Berntzen
,
og i en Mængde andre Tilfælde. Afvi-

gelser fra dette Forhold findes dog ogsaa, uden at jeg tør sige om derfor
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isse existerer nogen bestemt paaviselig Aarsag, kun har det forekommet mig,

t Materien, efterat have passeret enkelte bestemte Individer, har viist me-

et liden Virkning.

Efterat jeg nu har søgt at vise, at Materien, idet den virker paa

cikelte Individer eller paa Individer inden en afsluttet Kreds, gjennem en

lække af Inoculationer taber sin Kraft, skal jeg vise, hvorledes Materie,

er er tagen fra primære Saar hos forskj ellige Individer, har viist en

leget forskjellig Inoculabilitet, en meget forskjellig Intensitet.

Den fra England overbragte Chanker (see p. 20) lod sig ikke hos

ogen af de Syge inoculere i flere end 14 Led; den første af de for den

nden Række af Observationer benyttede Materie var fra en i Hamburg

rhvervet Chanker (see p. 50), der hos een Syg lod sig inoculere gjennem

3 Led, hos en anden i 58 Led, hos en tredie i 37 Led og i det Hele

iste den sig constant, dog var der Enkelte, f. Ex. I. Andreasen, see 13de

jbservation, der syntes ikke at være meget modtagelige for denne Ma-

erie. Den slog ikke an hos sidstnævnte Syge i flere end 10 Led, og

et uagtet Syphilisationen blev paabegyndt med denne Materie. Det var

ike heller noget tilfældigt, at han ved denne første Inoculationsrække saa

urtig blev uimodtagelig for denne Materie, den blev ogsaa senere under

len fortsatte Behandling inoculeret hos ham, men fremkaldte næsten ingen

dirkning. Paa lignende Maade forholdt det sig med M. Pedersen
,
16de

)bservation, hverken ved 1ste eller 2den Syphilisation viste den Ham-
»urgske Materie sin sædvanlige constante Virkning hos ham; ved 1ste

syphilisation slog den kun an i 17 Led, ved 2den i 6 Led, hvorimod

Inden Materie ved 2den Syphilisation holdt sig hos denne Syge deels i 32

^ed, deels i 25 Led. Den fra M. Ellefsen tagne Materie har viist sig

ios en Syg inoculabel i 51 Led, og i det Hele var ogsaa den meget

konstant, medens Materien fra J. Hansen og B. Helgesen viste sig lidet

a-aftig, og kun har holdt sig gjennem faa Led.

Da disse forskj ellige Slags Materie i Almindelighed ere inoculerede

il mange Individer, kan man ikke let tænke sig, at nogen Tilfældighed

ler har gjort sig gjældende. Det maa derfor efter disse Observationer

msees givet, at ligesom ikke ethvert Individ har samme Modtagelighed

:or det syphilitiske Virus i Almindelighed, saaledes existerer der ikke

beller hos ethvert Individ samme Modtagelighed for enhver enkelt syplii-

Litisk Materie.

Efter disse Erfaringer er det let at forene de stridende Meninger

om Inoculabiliteten, som hidtil have været fremsatte. Fricke har allerede

gjort opmærksom paa, at den syphilitiske Materie tabte sin Virkning, at den,

efter hos det samme Individ at være gaaen gjennem nogle Led, ei længer

lod sig inoculere. Ricord har i Modsætning hertil paastaaet, at man kan
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vedblive at inoculere Materien i det Uendelige lios det samme Individ, *

den vil vedblive at udøve samme Virkning. Naar man træffer en saa 11

constant Materie, som den fra den Ilamburgske Clianker, saa kan man ''

nok komme til den Overbeviisning, at Materien vedligeholder sin Kraft, tø

der behøves stadig Experimenteren i 250 Dage, forudsat at man inocu- i-

lerer hver 3die Dag, for at bringes ud af denne Vildfarelse.

Jeg er heller ikke, som allerede antydet, utilbøielig til at antage, at Ma-

teriens Kraft modificeres ved at passere forskj ellige Individer, idetmindste har 1

jeg enkelte Observationer, der synes at tale for denne Anskuelse. A. Johns- 11

datter er ved den 2den Syphilisation den hele Tid inoculeret med Materie, der
j

havde sit Udspring fra G. Larsen
,
men først havde passeret flere af de

Syphiliserede. Den, der toges fra K— 1, som dengang var 13 Led is

fra dens Udspring, slog an i 2 Led, den, der toges fra M. Larsen
,

der I

var 22 Led fra dens Udspring, slog an i 8 Led, og den, der toges fra il

C. J. Carlsen
,
der var 28 Led fra dens Udspring, slog an i 14 Led. 1

Endnu et andet Exempel fortjener at udhæves: O . Amundsdatter blev forsti

inoculeret fra U— 1 og K— 1, der begge havde sin Materie fra G. Larsen. ,

Materien fra U— 1, der toges fra næsten aborterende Pustler, der endnu

kun holdt sig i 2 Led, slog an i 31 Led, medens Materien fra K— 1,

der toges fra store Pustler, der endnu holdt sig i 26 Led, kun slog an n

i 8 Led. Endnu kunde jeg anføre flere Exempler fra Observationerne i

Nr. 8 og 9, men jeg ønsker kun at rette Opmærksomheden paa dette In

Punkt, da jeg villigen indrømmer, at Tilfældighederne her kunne være;

mange, og at derfor mange flere Facta ere nødvendige for at oplyse

denne Gjenstand, end de, jeg endnu har kunnet samle.
j

Et Beviis for Materiens synkende Kraft forekommer mig ligger

ogsaa deri, at man, naar en Materie ved fortsatte Inoculationer, idet man

stedse inoculerer hos det samme Individ fra de sidste Pustler, ikke længer h

viser nogen Virkning, saa vil det sjelden feile, at Materie fra et ældre t

Led i samme Række fremkalder charakteristiske Pustler, og det bliver nu

igjen muligt, gjennem flere Led at vedligeholde Virkningen. Saaledes kan Ir

man flere Gange, naar Virkningen ophorer, gaae tilbage, og derved fortsætte i

Syphilisationen. Som oftest vil denne ny Inoculationsrække gaae til samme
:

Punkt, som den tidligere Række. Har jeg f. Ex. en Række, hvis Pustler t

i 20de Led abortere, og jeg nu tager Materie til ny Inoculation hos det
|

samme Individ fra 15de Led af den nævnte Række, saa vil denne Materie
f

i|

abortere i 5te Led. Dette er dog ingen aldeles bestemt Regel, men som

,

oftest seer man dette Forhold mere eller mindre gjøre sig gjældende.

Et Beviis for den syphilitiske Materies forskjellige Kraft, der ligger
|

os saa overmaade nær, forekommer mig at være følgende: Naar en Ma-

i

terie ved fortsatte Inoculationer hos det samme Individ ei længer vil i
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aa an, saa seer man, at man ved at tage ny Materie atter fremkalder

ære eller mindre charakteristiske Saar, og efter den Kraft, Materien har

iist hos andre Individer, kan man i Almindelighed forud beregne, om

laterien vil slaae an i mange eller faa Led, idet man dog maa tage sta-

igt Hensyn til det Stadium, hvortil Syphilisationen hos ethvert enkelt

ndivid har naaet hen.

De Forsøg, jeg har gjort med dilueret syphilitisk Materie, kunne

nføres her. I et Tilfælde viste den diluerede Materie sig inoculabel i

8 Led, medens den Materie, der var benyttet til Blandingen, holdt sig

jennem 27 Led; i et andet Tilfælde holdt den diluerede sig i 13 Led,

en ublandede i 43 Led, i et tredie viste Inoculabiliteten sig omtrent

ige for begge Slags Materie og i et fjerde holdt den diluerede sig endog

>t Led længer. Jeg tør af disse faa Facta ikke uddrage nogen bestemt

slutning i den her omhandlede Retning, men jeg troer dog at fortsatte

Ibservationer ville vise, at Materien virkelig taber Kraft ved at opblandes.

Inoculationerne have endnu givet os en Oplysning til Afgjø-

elsen af denne Qvæstion. Sperino
,
der selv er Modstander af Læren om

len forskjellige Intensitet af den syphilitiske Materie, leverer efter min

formening Beviset. Han siger i det citerede Værk p. 501. „Jeg har

mdertiden seet den Materie, der er tagen mod Slutningen af Transfor-

nationsperioden, eller i det Øieblik en Chanker overgaaer fra Phagedæ-

lismen til Gangræn, fremkalde smaa Pustler, der udvikle sig lidet og

kke give Anledning til Saar, men forsvinde hurtig. Det forekommer mig,

it Materien ikke her længer er contagiøs, men at den endnu bevarer en

rriterende Egenskab, saa den kan frembringe en Pustel, som jeg vil kalde

‘alsk.“ Denne Observation af Sperino har ogsaa jeg havt Anledning til

it gjøre, men jeg vil ikke deraf uddrage samme Slutning. Jeg mener

letop denne Inoculation viser, at Styrken af det syphilitiske Pus aftager.

Denne hurtig forsvindende Pustel vil ikke Sperino erkjende for syphilitisk,

han troer den er fremkaldt alene ved en irriterende Egenskab hos Mate-

rien. Det er ganske vist, at man kan bevirke Pusteldannelse med ikke

syphilitisk Materie, men efter min Formening er den i det ovenfor nævnte Til-

fælde dannede Pustel syphilitisk, men det er paa Grund af Materiens Svaghed

den igjen forsvinder uden Spor. Beviset herfor skal jeg længer hen søge

at levere efter de Iagttagelser, jeg har anstillet. Men jeg forlader nu for

det første det Beviis, som vi ved de fortsatte Inoculationer i den Hensigt

at syphilisere kunne føre for den aftagende Kraft af den syphilitiske Ma-

terie, for at undersøge, om ikke de kliniske Observationer i Forbindelse

med enkelte Inoculationer, alene foretagne i diagnostisk Hensigt, kunne

bringe os til det samme Resultat.

Fra 1850 har jeg stadigen foretaget Inoculation fra ethvert paa
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Rigshospitalets Hudsygeafdeling til Behandling kommet Saar, der kunde give '

nogen Formodning om, at det var af syphilitisk Oprindelse, uden at det

lykkedes mig ved disse Inoculationer at erholde positivt Resultat forend

i October 1852. Jeg har i min Hospitalsberetning for 1852, see Magazin

for Lægevidenskaben 1853, p. 473, nærmere omtalt denne Gjenstand; jeg
1

har der paaviist, at disse Inoculationer idetmindste hos de offentlige Fruen-
''

timmer ere foretagne saa tidlig, at der ei har været noget Spørgsmaal

om, at Chankrene kunde være indtraadte i Transformationsstadiet (forsaa-

vidt som man kan benytte et saadant Udtryk). De eneste Inoculationer,
)

der i 1852 gave positivt Resultat, vare fra en 3 Uger gammel, ikke in-
;

dureret Chanker, der var erhvervet i England, den anden var fra en 7

—8 Uger gammel, indureret Chanker, erhvervet i Frankrige. I 2 Aar
havde det altsaa ikke været muligt at fremkalde positivt Besidtat ved Inocu-

lation fra nogen her i Landet erhvervet Chanker. Som Beviis for, at de

Saar, der ved Inoculationen ei gave positivt Resultat, virkelig vare Chankre, I

kan anføres, at endnu, medens de Syge opholdt sig i Hospitalet, udbrød li

der hos nogle af dem constitutionelle Phænomener. Jeg anseer det derfor !

som en afgjort Sag, at syphilitiske Saar kunne ved Coitus smitte, uden
j

at de kunne artificielt inoculeres.

I Forbindelse med det sidstnævnte Factum maa jeg endnu tilfoie, I

at i den samme Tid som det ei ved Inoculationen var muligt at frem- I

kalde positivt Resultat, saaes ikke heller suppurerende Buboner.

Efterat det ved den omhandlede fra England hjembragte Chanker i

var bleven muligt at bringe Syphilisationen i Gang, viste der sig ikke I

igjen nogen inoculabel Chanker førend i Juli 1853, da en Matros bragte I

en ikke indureret Chanker hjem fra Hamburg, og i Løbet af de Par
|

følgende Maaneder forekom enkelte Tilfælde af inoculable Chankre, deels I

hjembragte fra Udlandet, deels erhvervede her i Byen. De fleste af disse I

inoculable Chankre, hvis Antal ikke oversteg et halvt Snes, vare ledsa-

gede af suppurerende Buboner, som ei havde været at see siden Høsten

1852. De suppurerende Buboner have altsaa kun viist sig, naar der

har viist sig Saar, der gave inoculabel Materie. I hele den forløbne

Vinter og lige indtil Juni 1854 have alle de samme Forhold gjort sig i

gjældende, ingen inoculable Chankre og ingen suppurerende Buboner, i

Vi maae altsaa som det synes, for at erholde inoculabel Materie, nødven-

digviis faae Chankrene fra Udlandet, kun disse og som det lader de, der

nærmest stamme fra dem, give den inoculable Materie. Dette kan ikke

være af climatiske Forholde, da vi ved de mange Syphilisationer see

Materien vedligeholde sin Inoculabilitet meget længe. Grunden troer jeg

er den, at de offentlige Piger ere underkastede en meget noiagtig Visi-

tation, de ny her opstaaede og inoculable Chankre komme strax under
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ehandling, og de især med Sofolk tilforte blive ældre og maae da kunne

emkalde ikke inoculable, men dog svphilitiske Saar*).

Det forekommer mig, at man ogsaa af de her fremførte Facta

laa erkjende den syphilitiske Materies aftagende Kraft, og jeg antager,

t dersom der ikke existerede Omstændigheder, hvorved det syphilitiske

’us igjen kunde vinde i Styrke saa vilde Sygdommen forsvinde.

Hvilke disse Omstændigheder ere det, er et vanskeligt Sporgsmaal

*) Hvad Inoculabiliten af Chankrene betræffer saa er der endnu et Punkt, som

jeg troer at burde berøre. Det heder i Almindelighed, at man kan være forsik-

kret om, at der ei udvikler sig constitutionel Syphilis, naar man med Kraft

cauteriserer Chankerea før den 5te Dag. Det har sine Vanskeligheder at komme
til Vished om denne Sætnings Rigtighed, da man stedse, hvor den ei holder

Stik, vil kunne have nogen Tvivl om den Syges rigtige Angivelse af Tiden da

Coitus har fundet Sted. Følgende Observationer formener jeg dog ville kunne

give et Bidrag til Bedømmelsen af denne Gjenstand. Hos M. Ellefsen
,
der var

inoculeret til Laarene fra Chankre paaMembrum hos ham selv, bleve som sæd-

vanlig inden 5te Dag de artificielle Saar cauteriserede med Pasta viennensis, 5

Dage efter Cauterisationen blev der taget Pus under Brandskorpen, der netop

begyndte at løsne, og denne Materie blev inoculeret til samme Laar, hvor den

fremkaldte charakteristiske Pustler. Disse bleve igjen inden 5te Dag cauterise-

rede med Pasta viennensis, og da Brandskorpen løsnede blev der med det fra

Brandsaaret afsondrede Pus foretaget en ny Inoculation, som atter gav positivt

Resultat. Det samme indtraf senere med en hos Chr. Christensen cauteriseret

artificiel Chanker. En ganske lignende Observation har jeg tidligere gjort, og

omtalt i min Aarsberetning for 1852, idet jeg i det dengang observerede Tilfælde

inoculerede den under Brandskorpen værende' Materie til andre Individer, der

lede af constitutionel Syphilis, hos hvem charakteristiske Chankre udviklede sig

efter Inoculationen. I disse Tilfælde kan der ikke paaskydes nogensomhelst

Biomstændigheder, der kunne have givet Anledning til dette usædvanlige Re-

sultat, og allermindst kan man i det først omhandlede Tilfælde tænke sig Mu-

ligheden deraf, da jeg, efter første Gang at have erholdt positivt Resultat, var

saameget mere opmærksom paa tilstrækkeligen at cauterisere Saarene. Det

sees altsaa af disse Forsøg, at den sædvanlige Cauterisation med Wienerpasten

ei i ethvert forekommende Tilfælde er tilstrækkelig og altsaa endnu mindre

Cauterisationen med Argentum nitricum. Hvad der nu nærmest bliver Qvæstion

om, er hvorvidt Cauterisationen i hvilkensomhelst Dybde, under deslige Om-
stændigheder, vilde afgive den nødvendige Sikkerhed. For Besvarelsen af dette

Spørgsmaal maa jeg gjøre opmærksom paa, at jeg atter foretog Ætsning med

Wienerpasta af det første Saar, efterat derfra var inoculeret, og efter denne an-

den Ætsning af Saaret gav Materien, ved den paany foretagne Inoculation, ikke

længer positivt Resultat.

Det er klart, at disse Observationer give en Paamindelse om Forsigtighed

med Inoculationerne i Almindelighed, og fremfor alt, at man ei lader sig lede

til at experimentere paa sunde Mennesker i den Tanke, at det let staaer i vor

Magt at destruere den indbragte Materie, naar vi kun førend den 5te Dag an-

vende Cauterisation.
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at besvare, jeg skal her kun levere enkelte Facta, der maaskee ved fort-

satte Undersøgelser kunne lede til noget Spor. Da jeg ved mine første

Observationer over Syphilisationen ikke kunde bringe den Materie, jeg

havde, til at slaae an, og jeg ikke vidste at tilveiebringe nogen anden

Materie, tænkte jeg mig Muligheden af, at denne Materie ved at over-

føres til en anden ikke Syphiliseret kunde vinde i Kraft. Det var

ved Auzias-Turennes Experimenter godtgjort, at Materie fra aborterende 1

Pustler hos den Syphiliserede fremkalder charakteristiske Pustler og

Saar hos den, der ikke er syphiliseret, men derved var det endnu

ikke beviist, at Materien var bleven kraftigere. Jeg fandt det dog 1

derfor ikke urimeligt, at denne fra de charakteristiske Pustler tagne

Materie kunde være kraftigere end den fra de aborterende Pustler.

Min Formodning viste sig rigtig. Da Materien ikke længer slog an

hos Nr. 1, see p. 23, og Nr. 12, see p. 94, førte jeg den til en anden

Patient med constitutionel Syphilis, hos hvem den fremkaldte charakteri-l

stiske Pustler og Saar, hvorefter jeg førte den tilbage til Nr. 1, hos hvem

den nu slog an i flere Led. Jeg fortsatte Forsøget videre og lod Ma-

terien passere tvende Individer, hvorefter jeg førte den tilbage, og den

slog nu an gjennem endnu flere Led. Jeg har flere Gange gjentaget!

dette Experiment, især vil man ved 5te Observation see p. 55, ved Ilte!

Observation, p. 90, ved 14de Observation, p. 116, finde, at der ei kan

være nogen Tvivl tilbage om det Sande i dette Factum. Dog maa det 1

ei lades ubemærket, at der har været enkelte Tilfælde, hvori den her

opstillede Regel ei har gjort sig gjældende. Man vil under 2den Obser-

vation p. 34, 8de Observation p. 75 og 18de Observation p. 139 finde, i

at ved de gjentagne Forsøg paa at potensere Materien lykkedes dette

ikke. (Efter hvad jeg senere har erfaret, har jeg Grund til at troe, at

det ei lader sig gjøre, naar Materien er meget svækket).

Et andet Factum er, at en Materie, der hos et Individ virkeri

kraftigt, kan, naar den overføres til et andet Individ, virke meget svagt]

i Begyndelsen, og først efter gjentagne Inoculationer med den samme s

Materie og fra de hos det samme Individ først anbragte Chankre see

vi, at Virkningen bliver stærkere. I 5te Observation have vi et Exempel

herpaa, lige indtil 6te Led viste den fra G. Larsen inoculerede Materie

sig lidet kraftig, men siden var derimod Virkningen stærk og usædvanlig l

constant; i 7de Observation vare Pustlerne efter de 2 første Inoculationer

smaa, efter 3die bleve de store, og efter 5te naaede de Va Tomme i

Diameter.

I 8de Observation sees Materie fra J. Krum ved 1ste Inoculation

at have fremkaldt liden Virkning, i de følgende Led udviklede sig noget i det

Dybe gaaende Saar, og endnu senere fandtes store Pustler. I 12te Ob-
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rvation finder man, at Materien ved den anden Syphilisation havde van-

eligt for at arbeide sig frem, Pustlerne aborterede endog i 2det Led

la Armen, i 6te Led blev Virkningen stærkere, og i 8de Led vare Pust-

rne temmelig store. Ogsaa i 13de og 17de Observation finder man en

anende Tiltagen af Materiens Kraft. 8de Observation leverer endnu et

actum af megen Interesse. E. Martinsdatter er inoculeret fra J. Hansen
,

jr med positivt Resultat var inoculeret fra en 8 Dage gammel Chanker

)s ham selv. Disse artificielle Chankre hos J. Hansen aborterede, medens

j derfra satte Pustler hos E. Martinsdatter vedligeholdt sig saa længe, at

jt blev muligt igjen derfra at inoculere, og enhver følgende Inoculation

ste sig mere intens, saaledes at der i 4de Led var udviklet store Pust-

r. At der i 5te Led var aborterende Pustler, viser ikke med Sikkerhed,

; Materien nu var uvirksom, da jeg har forsømt at fortsætte Inoculatio-

jn fra tidligere Led, og det er en Iagttagelse, man ikke saa sjelden har

.nledning til at gjøre, at Materien pludselig viser sig uvirksom, men naar

lan saa atter inoculerer fra de samme Pustler, der gave det negative

.esultat, saa seer man, at Materien virker og kan gjennem mange Led

sdblive at slaae an. Et mærkeligt Exempel herpaa have vi i Ilte Ob-

irvation, hvor paa eengang alle Pustler paa begge Laar i 7deLedabor-

irede, men ved ny Inoculation fra 6te Led udviklede der sig store Pust-

er, og Materien vedblev at give positivt Resultat ved de fortsatte Ino-

ulationer i 34 Led.

Vi have her en af disse hurtigt forsvindende Pustler, som er ud-

iklet efter en ganske nylig opstaaet Chanker, som man skulde være fristet

1 at benævne en falsk Pustel, om ikke de derfra foretagne Inoculationer

led Sikkerhed havde viist, at her var en virkelig syphilitisk Pustel.

Men det mærkeligste herhen hørende Factum have vi fra 15de

)bservation, O. Berntzen. Hos ham blev der inoculeret fra et 2 Maane-

er gammelt Saar, hvorefter der fremkaldtes Pustler, der dog svandt hen

iden saa at sige at efterlade sig noget Spor; jeg vedblev dog hver 3die

)ag at inoculere fra de sidste Pustler, og endelig fremkom der i 6te Led

maa Saar, og fra nu af blev Virkningen bestandig stærkere, saa der

ogle Led længer hen udviklede sig fuldkommen charakteristiske Chankre.

dette Tilfælde forekom Regenerationen af Materien hos det samme Indi-

id, der havde Chankeren, i det foregaaende Tilfælde foregik Regenera-

ionen hos et andet Individ.

En anden Observation, som jeg enkelte Gfange har gjort, er den,

,t Materie fra tidligere Led i en Inoculationsrække vedligeholder sig

ænger end den fra sildigere Led. Saaledes sees af 6te Observation,

4 Materie fra Gf— 2 holdt sig i 3 Led, medens senere Inoculationer med

amme Materie, men fra et tidligere Led i Rækken, holdt sig gjennem 7 Led.



192

En Observation, som ikke egentlig horer hjemme paa dette Sted,

vil jeg dog meddele her, da jeg ikke veed at give den nogen bedre Plads.

Det er ikke saa ganske sjelden det hænder, at ved Slutningen af en Ino- 1

culationsrække, naar Pustlerne blive mindre og mindre og man venter de

skulle abortere, viser der sig med engang efter den sidst foretagne!

Inoculation store Pustler. Vi tinde i 5te Observation, at Pustlerne, efter 1

gjennem mange Led at have været ganske ubetydelige, bleve de i 47de

Led igjen større. En anden Materie hos det samme Individ fremkaldte

smaa Pustler i de 5 første Led, større Pustler i 9de Led, de aftoge igjen

i 15de Led, men bleve i 26de Led store og aborterede i 28de Led. ij

7de Observation vedligeholdt Materie fra M. Ellefsen sig i 24 Led, i 21de

Led bleve Pustlerne, efter i tiere Led at have været smaa, pludselig store.

Lignende finder man i 9de og 10de Observation. Kort dette Phænomen
har forekommet mig saa hyppig, at jeg dog har troet at burde omtale det.

I Forbindelse med de nys anførte Observationer maa jeg endnu

anføre en, der i detmindste staaer meget nær den her omhandlede Gjen-

stand. A. Hansen
,
15 Vs gammel, indkom i Hospitalet den 22de April

1853. Paa den indvendige Flade af Præputium sees et overfladisk, ure-

gelmæssigt Saar, og paa venstre Side af Glans et lindsestort, rundt, lige-

J

ledes overfladisk Saar, som han har bemærket i 2 Maaneder. I de sidste
|p

14 Dage har Anus været omgiven med Tubercula mucosa; i Fauces iagt-|n

tages en ikke begrændset Rubor og paa den bagerste Deel af Tungen IL

flere mistænkelige Elevationer.
|

Inoculation foretages fra Tubercula mucosa til hoire Laar.
234 53. Der foretages atter en Inoculation fra Tubercula mucosa

L

til liøire Laar. i|p

‘°U 53. Inoculationerne synes at ville slaae an.

29
/.i 53. Inoculationerne fra den 22de have ikke slaaet an, hvori-

mod den fra den 23de har fremkaldt en temmelig stor Pustel, hvorfra der

igjen idag er anbragt 2 Inoculationer til samme Laar.
3% 53. De igaar satte Inoculationer paa høire Laar have frem-f

kaldt Pustler, hvorfra der den
2U 54 blev inoculeret til Nr. 2 med nega-1

tivt Resultat, see p. 37.
7
/6 54. Saarene efter Inoculationerne ere aldeles superficielle, og

ere allerede overtrukne med Epidermis.

I dette Tilfælde var der Udvikling af Pustler og Saar af samme |v

Beskaffenhed som efter Inoculation fra Cliankre, der ere i Transforma

tionsperioden, og efter den 2den Inoculation udviklede Pustlerne sig hur-

tigere end efter den første, altsaa det samme Phænomen, som ved de

foregaaende Tilfælde er observeret.

Der kunde vistnok opkastes Sporgsmaal, om den ved Anus existe



193

nde Affection ikke var Chankre og ei Tubercula mucosa, men, næst den

illid, man faaer have til Rigtigheden af min Diagnose, maa man lægge

ærke til de Saar, han havde paa Membrum, som idetmindste gjore det

indre sandsynligt, at her har existeret nogen Coitus a præpostera venere.

Jeg har i Magazinet 1. c. p. 485 udtalt mig om Contagiositeten

den constitutionelle Syphilis, og jeg skal saameget mindre gaae ind

La denne Gjenstand her, da den ei directe vedkommer Syphi lisationen

;

g vil kun i Anledning af det citerede Factum gjøre opmærksom paa,

det vil sees, at jeg har udtalt den Mening, at de tidligst optrædende

mstitutionelle Phænomener ved Lancetten kunne overføres. Det fore-

>mmer mig, at dette ogsaa er let forklarligt. Der er Ingen som betvivler,

; en Chanker, der endnu existerer, efterat de constitutionelle Phænome-

u* ere fremkomne, kan give inoculabel Pus, det er derfor ikke heller

ameligt, at Materien endnu i den første Tid, efterat den er overgaaen i

rganismen, bevarer saa meget af sine tidligere Charakterer, at den kan

embringe en let forsvindende Pustel. Bliver Materien ældre i Legemet,

etamorplioseres den saaledes, at Inoculation paa denne Maade ei bliver

ulig, og endelig forsvinder al Inoculabilitet. Derfra ogsaa de forskjellige

esultater og de forskjellige Meninger om Inoculabiliteten af den consti-

itionelle Syphilis. Denne Anskuelse, som jeg oftere har udviklet ved

in Klinik, forekommer mig ligger saa nær, at den af andre maa være

pfattet paa lignende Maade, og jeg finder ogsaa hos Sperino i det cite-

bde Værk følgende Linier: „Mon ikke Grunden til det forskjellige Re-

iltat, man har havt efter Inoculationen fra de forskjellige constitutionel-

rphilitiske Phænomener har ligget deri, at man ei med tilstrækkelig

pmærksomhed har studeret disses forskjellige Perioder? Have vi ikke

et til at formode, at disse Symptomer kunne gjennemløbe en maaskee

æget kort contagiøs Periode ? de, som paa denne Tid have foretaget Ino-

julationer, have erholdt positive Resultater, medens de, der have inoculeret

ter denne Periode, have erholdt negative Resultater/
4 Man seer her den

amme negative Mening, maaskee noget modificeret, jeg tænker mig nemlig

en Inoculabilitet, som de tidlige constitutionelle Tilfælde kunne besidde,

om en Rest af denne særegne Egenskab ved Materien i de primære Saar,

voraf den endnu kan være i Besiddelse, og jeg troer denne Inoculabilitet

an mangle de tidlige constitutionelle Tilfælde, de kunne ei med Lancetten

verføres, ei frembringe den charakteristiske Pustel, saa vist som Inocula-

uliteten kan mangle Chankeren i Transformationsstadiet, ja i hvilketsom-

ælst Stadium. — Hvad der endnu staaer tilbage er at bevise, at ogsaa

[enne fra de constitutionelle Tilfælde tagne Materie kan ved fortsatte

noculationer potenseres og fremkalde den charakteristiske Chanker.

Idet jeg omtaler Materiens forskjellige Styrke, vil jeg berøre et Phæno-

13
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men, som indtraf ved den første Række af mine Observationer, nemlig en fe-

brilsk Tilstand, der ganske bestemt stod i Forbindelse med Syphilisationen.

Den var især mærkelig hos de tvende Første, hos hvem den opstod 37

og 41 Dage efter Syphilisationens Begyndelse, den var yderst heftig, saa-

ledes, at jeg hos den Første endog med Ængstelse observerede dens Gang; j

den var hos dem begge kortvarig, og var endt efter 2—3 Dage. Ogsaa

hos de Øvrige, der tilhørte denne samme Række, indfandt sig en febrilsk -

Periode, men ikke saa tydelig udtalt som hos de tvende Første. Det er i

ikke usandsynligt, at ogsaa denne Forskjel i Feberens Udvikling var en 1

Følge af Materiens forskj ellige Intensitet til de forskjellige Tider.

Ved mine senere Observationer har der aldeles ikke viist sig nogen

Reactionsfeber som Følge af Inoculationerne, og man seer af den over

Syphilisationen værende Casuistik heller ikke at nogen Feber som den af

mig omtalte er observeret. Det Eneste som jeg finder, der kunde have

nogen Analogie hermed, er hos Sperino 1. c. p. 89, hvor han siger, at han

nogle Gange efter de første Inoculationer, i Almindelighed mellem den i

3die og 6te Dag, har seet en febrilsk Tilstand, der efter 2—3 Dages i

Forløb let har givet sig for Diæt, Laxantia, smaa Doser af Tartarus sti- J

biatus o. s. v. Denne Feber anseer han som en traumatisk Feber, fremkaldt

ved den locale Betændelse, hvilket kan have sin Rimelighed, hvorimod

den af mig observerede Feber maa have været begrundet i ganske andre

Forholde.

Ved de her opstillede Facta troer jeg at have beviist Rigtigheden!
j,

af den Sætning, hvorfra jeg gik ud, nemlig at der gives Undtagelser fra) n

den Regel, at enhver følgende Clianker er mindre end den foregaaende.;
e

Jeg har ved min Beviisførelse alene holdt mig til den forskjellige Mate-
r(

ries Indflydelse, men, som jeg har bemærket, kommer ogsaa Individualite- v

ten her i Betragtning. Fra denne Side især er dette Spørgsmaal omhand- L

let hos Sperino
,
og hvad jeg her har at tilfoie er alene, at det i flere

Tilfælde har viist sig, at de Individer, der tidligere ere behandlede med;
,

mange Antisyphilitica, og jeg vil især udhæve Mercur, have for kortere

eller længere Tid været mindre modtagelige for Inoculationen af den sy-
,,

philitiske Materie, og dens Virkninger, saavel locale som almindelige, have; i.

været mindre regelmæssige. Chankrene have snart været mindre, snart større,

Ere ikke mine Anskuelser om den sypliilititiske Materies forskjellige!

Intensitet aldeles feilagtige, saa vil det let indsees, at dette Punkt kom-j

mer i en særdeles Betragtning for Syphilisationen. Heraf vil som beviisii
,

først resultere, at ikke enhver følgende Chanker er mindre og varer kor-

tere Tid en den foregaaende, dernæst, at det er vanskeligt at sige mec

fuldkommen Bestemthed, at absolut Immunitet er tilstede, thi man kar

tænke sig Muligheden af, at en mere intens Materie end den, som i fo-
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j
Liggende Tilfælde har været benyttet, kunde existere. Dette bliver efter

i n Formening mere en theoretisk end en praktisk Qvæstion, hvortil jeg

uere kommer tilbage.

Der kan opkastes Spørgsmaal, om enhver Materie har lige sypliilise-

nde Virkning, forudsat at Materiens Styrke forøvrigt synes lige. Mere efter

]
it Indtryk, mine Observationer have gjort paa mig, end som Følge af

I stemte enkelte Facta er jeg tilbøielig til at besvare dette Spørgsmaal

j

negtende. Den første Materie, jeg benyttede fra den ofte omtalte en-

Iske Chanker, synes at have været af en meget intens virkende Beskaffenhed,

J [gtet den ei lod sig føre igjennem mange Led, uden stadig at overføres

andre Individer, for derved at potenseres
;
men paa denne Maade viste

;n sig atter inoculabel, og de syphilitiske Phænomener, der viste sig hos

I ;n Inoculerede, svandt under de fortsatte Inoculationer.

Den Materie derimod, som blev tagen fra den hamburgske Chan-

Rr, syntes ei at syphilisere, ei at fremkalde Immunitet eller indvirke saa

I

trtigt paa de bestaaende syphilitiske Tilfælde, og dog- har ingen Materie

ist sig mere bestandig. Saaledes har den ikke alene viist sig hos et

ikelt Individ, men paa denne Maade har den virket hos Flere, saa man

t

n ikke her forvexle individuel Modtagelighed for det syphilitiske Virus

d en særegen Beskaffenhed hos en bestemt syphilitisk Materie.

Sperino omtaler ogsaa Materiens forskjellige syphiliserende Kraft, og an-

|jger at denne er afhængig af de forskjellige Varieteter af Chankre, som ved

loculationen ere fremkomne. Hans Regel er : En Chanker er saameget mere

H [philiserende, som det Pus, den secernerer, kan absorberes i større Qvan-

Ibet og med større Lethed, og han troer derfor, at de simple og indu-

I rede Chankre ere de meest syphiliserende, de phagedæniske, troer han,

|kve en ringere Virkning, og hvad de gangrænøse betræffer, kan der ei

jtere nogen Tvivl om, at de ere uvirksomme. Nogen bestemt Mening kan

l|g ikke yttre om Virkningerne af de phagedæniske, da jeg saa sjelden

|
Lir seet dem efter Inoculationerne, og de artificielle indurerede Chankre

I Fir jeg aldeles ingen Erfaring om, jeg kan kun dømme om de simple,

|n hvilke jeg som sagt troer, at de kunne have en forskjellig syphilise-

|mde Kraft.

Et andet Spørgsmaal er det, om Chankeren i alle sine Perioder

|
ar en lige syphiliserende Kraft. Jeg vil dertil give et benegtende Svar,

>rdi jeg troer Materiens Styrke i de sildigere Perioder er aftagen. Spe-

I ’no besvarer ligeledes dette Spørgsmaal benegtende, men af andre Grunde,

an antager, at Materien i Chankerens progressive Periode er mere seros

g derfor lettere absorberes
;

efter min Erfaring er det derimod hyppigere,

t Materien bliver mere serøs i Chankrenes sildigere Periode. Han troer

remdeles, at Materien i den sildigere Periode er mere blandet med ikke

13 *
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virulent Materie; det vil jeg medgive, men saafremt Materien slaaer an

bliver det et Spørgsmaal, om Kraften ei bliver den samme. Efter hvad

jeg har yttret, da jeg omtalte mine Forsøg med den diluerede syphili-

tiske Materie, er jeg dog ikke utilbøielig til at antage, at Materien bliver

svagere ved at fortyndes.

Den Tid, der udfordres for at fremkalde Immunitet, er ei alene af-

hængig af Materiens forskjellige Kraft, af den Tid, Inoculationerne følge

efter hverandre, af Chankrenes Antal o. s. v., men den er tillige afhængig al

den Syphiliseredes Individualitet.

Jeg har ovenfor paaviist, hvorledes Immunitet indtraadte allerede1

efter 71 Chankre, men jeg har tillige viist, at den i dette Tilfælde benytJ

tede Materie var svag. — Immunitetens Indtræden er afhængig af den Tid

hvori Inoculationerne følge efter hverandre, jo hyppigere Inoculationerne

skee, desto snarere vil Immuniteten indtræde. Naar man har tilstrække-

lig Materie hos forskjellige Syge, kan man naturligviis, om man vil, ino-

culere hver Dag, men i modsat Fald bliver der Spørgsmaal om, hvor ofte

man kan inoculere med den engang hos den enkelte Syge inoculerede

Materie, naar man stedse vil holde sig til det sidste Led. Efter den Erf
faring, jeg har herom, er i Regelen allerede den Materie, der indeholdes i

|:

de meget smaa 1 Dag gamle Pustler, inoculabel, men det er ogsaa hændi i

mig, at 3 Dage gamle Pustler have givet en ikke inoculabel Ma
terie og at de samme Pustler have 3 Dage senere givet inoculabel Ma
terie. Denne Observation har jeg gjentagne Gange gjort, og jeg masP

nærmest antage, at det positive eller negative Resultat har været begrun-

det i Materiens særegne Qvalitet til de forkjellige Tider. —- Antallet a:

Chankre er ligeledes væsentligt for Immuniteten. Det er allerede anførtl

at Sperino har seet, at den meget snart er indtraadt, naar han ved hven'

Inoculation har anbragt en meget stor Mængde. Dog vil Tallet i og foi !

sig aldrig være det ene bestemmende Moment.

Den Syphiliseredes Individualitet kan have megen Indflydelse pat

den Tid, der er nødvendig for at fremkalde Immunitet; ikke alene ford

de forskjellige Mennesker kunne have en forskj ellig Modtagelighed for de

syphilitiske Virus, men fordi tidligere anvendte Midler, navnlig Mercur

synes at kunne fremkalde en Tilstand, hvori det syphilitiske Gift ikke læn

gere virker paa en regelmæssig Maade, men snart meget hurtig synes a

fremkalde Immunitet, snart først efter en lang Tid og et meget betydelig

Antal Inoculationer. Men saafremt Immuniteten hurtig er fremkaldt, sy-

nes den ei at have været sand, da Receptiviteten efter meget kort Tic

igjen har været tilstede.

Naar den Syge er bleven immun for den syphilitiske Materie, bli

ver der Spørgsmaal om, hvor længe denne Immunitet vil vedvare. Je£

:



lin ikke sige, at jeg liar ved mine Observationer bestemte Materialier til

esvarelsen af dette Spørgsmaal. Det er sandt, at der liar været flere

ecidiver efter tilendebragt Syphilisation, og det ei alene, naar denne har

eret gjennemført med eet Slags Materie, men ogsaa, naar dertil liar væ-

lt benyttet Materie fra flere forskjellige Syge; men disse Recidiver ere

le indtraadte hos Syge, der have undergaaet Mercurialcure, og hos disse

• det umuligt at sige noget med Bestemthed om Materiens Virkning, den

in vise sig svag for en Tid og atter virke kraftigere, derpaa aldeles abor-

re, uden at man kan vide, om der er nogen virkelig Immunitet ind-

aadt. — Naar man hos disse Individer, under paany optrædende syphi-

fciske Phænomener, finder, at der er megen Modtagelighed for det syphi-

tiske Virus, saa kan man ikke opstille dette som noget Beviis for, at

nmuniteten har en kort Varighed. Hos dem, der ere helbredede ved

yphilisation, som ei have været underkastede nogen tidligere Mercuri-

Ibehandling og som heller ikke have havt noget Recidiv, hos dem har

:g ikke tilladt mig at foretage nogen ny Inoculation, thi er Immuniteten

ortvarig, og derfor hævet paa den Tid, jeg foretager min Prøveinocula-

on, da vil jeg ikke ansee det umuligt, at denne Inoculation kan have

amme Virkning, som Inoculationen har paa den, der aldrig har havt Sy-

hilis, og med denne Mulighed for Øie er jeg uberettiget til til at gjøre

forsøget. Den syphiliserede Puella publica har, efterat Immunitet var

Iveiebragt, 2de Gange været indlagt i Hospitalet paa Grund af ubety-

elige Excoriationer ved Genitalia, der i Løbet af faa Dage ere helbre-

dde, men da de ved Inoculation have givet negativt Resultat tør jeg

kke sige, om de have været af syphilitisk Natur.

2) Ligesaa vist som det er, at Immunitet opstaaer ved den fortsatte

inoculation af den syphilitiske Materie, ligesaa vist er det ogsaa, at de

ilstedeværende syphilitiske Phænomener derved svinde. Efter hvad jeg

idligere har yttret, har jeg kun foretaget mine Forsøg paa dem, der al-

erede have lidt af constitutionelle Tilfælde, og jeg skal nu her i Korthed

neddele Resultaterne af Syphilisationen paa de forskjellige Former af disse.

Blandt de Syphiliserede have Sex ei tilforn været behandlede med

Mercur eller andre Antisyphilitica, nemlig Nr. 1, 3, 8, 9, 15 og 17.

De Fem sidste have lidt af meget tidlige constitutionelle Tilfælde, kun

hos Nr. 1 syntes Affectionen noget ældre. Hos dem alle er Syphilisa-

tionen gaaen meget regelmæssig, og ingen af dem har indtil dette Øieblik

havt noget Recidiv
;
den først Behandlede har for over et Aar siden for-

ladt Hospitalet, Nr. 3 for 11 Maaneder siden, Nr. 9 og 15 for 4 Maa-

neder siden, Nr. 8 for omtrent 2 Maaneder siden og Nr. 17 for omtrent

1 Maaned siden. Behandlingstiden har været for Nr. 1, 6 Maaneder og

18 Dage, Nr. 3, 5 Maaneder og 24 Dage, Nr. 8, 8 Maaneder og 27
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Dage. (Hun gjennemgik under sit Ophold paa Hospitalet en Typhus, ic

under hvilken Syphilisationen maatte udsættes). Nr. 9, 5 Maaneder og S |w

25 Dage, Nr. 15, 4 Maaneder og 5 Dage og Nr. 17, 5 Maaneder og <

5 Dage. Middeltiden for Behandlingen har altsaa været 6 Maaneder, 2 k

Dage. Det Antal Chankre, som ved Syphilisationen har været dem bi- n

bragt, har været hos Nr. 1, 222, hos Nr. 8, 133, hos Nr. 8, 559, hos 1'

Nr. 9, 395, hos Nr. 15, 333 og hos Nr. 17, 295. Middeltallet har t

altsaa været 322.
p

i

Blandt de øvrige Syphiliserede vil jeg sammenstille Nr. 5, 7, 13 ,

)

r

16 og 18, der have lidt af Affectioner af Hudorganet og Sliimmembra- i

nerne, altsaa Affectioner, som man vil henregne til de saa kaldte secun-

dære, dog ingen af de sildige, invetererede Former. Nr. 6 og 10 høre
i

til denne Classe, men, da Syphilisationen hos disse tvende Syge ei er 11

tilendebragt, kan jeg ikke heller af den kun paabegyndte Behandling
,

uddrage Resultater. De have alle, forinden de bleve tagne i Behandling

med Syphilisation, benyttet Mercur og andre Antisyphilitica, de fleste have

endog benyttet gjentagne Mercurialcure af forskjellig Slags. Behandlings-
j

tiden har været for Nr. 5, 8 Maaneder og 9 Dage, for Nr. 7, 6 Maa-

neder og 4 Dage, for Nr. 13, 4 Maaneder og 22 Dage, for Nr. 16, 5

Maaneder og 18 Dage og for Nr. 18, 9 Maaneder og 27 Dage. Be-

handlingens Middeltid har altsaa været 6 Maaneder og 24 Dage. Det

Antal Chankre, som ved Syphilisationen har været dem bibragt, har væ- i

ret: hos Nr. 5, 593, hos Nr. 7, 404, hos Nr. 13, 210, hos Nr. 16, 488
j

og hos Nr. 18, 467. Middeltaflet har altsaa været 432. Nr. 5 er ud-

skreven for omtrent 3 Maaneder siden, Nr. 7 for henimod 4 Maaneder. i

Disse 2 ere de eneste af denne Række, der ei hidtil have faaet Recidi-
i

ver, men disse to ere ogsaa de eneste af denne Række, der have været Si

rigtig modtagelige for den syphilitiske Materie, og som derfor ved den

:

første Syphilisation have faaet et betydeligere Antal Chankre, Nr. 5 har,

havt 593 og Nr. 7 har havt 404, medens de øvrige, der have faaet Re-

cidiv, have ved den første Syphilisation kun været modtagelige for et

langt mindre Antal Chankre, saaledes har Nr. 13 havt 102, Nr. 16, 127
j

og Nr. 18, 71 Chankre. Uden at man tager Hensyn til de særegne

Indvirkninger, der kunne være betingede ved Materiens forskjellige Styrke,

og derved, at enkelte ere bestandig inoculerede med Materie, der, uagtet

den blev tagen fra forskjellige Personer, dog udsprang fra samme Hoved-

kilde, saaledes som det ved de enkelte Sygehistorier nøiagtig er oplyst,

saa er det dog aldeles tydeligt, at her har været Omstændigheder for-

haanden, der have hindret den inoculerede Materie fra at virke paa sæd-

vanlig Maade. I Udviklingen af den syphilitiske Sygdom kan Aarsagen

ikke søges, det er derimod rimeligt at antage, at de tidligere anvendte
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idler kan have sat Organismen i denne for det syphilitiske Gift mindre

W odtagelige Tilstand.

De Recidiver, der indfandt sig hos de nævnte 3 Patienter, ere

>mne ikke meget lang Tid efterat Sypliilisationen er opliørt, uden at jeg

tn angive Uger eller Dage, da disse Mennesker ei have observeret sig

:lv med den Nøiagtighed, at der af deres Angivelser kan uddrages no-

st Sikkert. Men hvad der kan siges om disse Recidiver det er, at de

tve viist sig som en i ringe Grad udviklet Syphilis. — Ved den 2den

yphilisation har No. 13 havt 108 Chankre, No. 16 har havt 361 og

j

o. 18 har havt 315.

Til den 3 die Classe henregner jeg dem, der have havt meget inve-

srerede Former, men som dog hovedsagelig endnu holdt sig til Huden og

liimmembranerne : nemlig No. 2, 4,12,14, 19, 20 og 21, og som alle have

enyttet Mercur, de fleste gjentagne Gange. Behandlingstiden har været

>r No. 2, 4 Maaneder og 8 Dage, for No. 4, 10 Maaneder og 12 Dage

>r No. 12, 10 Maaneder og 25 Dage, No. 14, 7 Maaneder og 19 Dage,

[o. 19, 8 Maaneder og 21 Dage, No. 20, 11 Maaneder og 20 Dage og

fo. 21, 8 Maaneder og 17 Dage. Middeltiden for Behandlingen har alt-

aa været 7 Maaneder og 24 Dage. Det Antal Chankre, som disse have

avt, er følgende: No. 2, 91, No. 4, 203, No. 12, 532, No. 14, 431,

fø. 19, 856, No. 20, 998 og No. 21, 878. Middeltallet bliver altsaa

t)r denne Classe 570. Vi finde en gradviis Stigen i Behandlingstiden,

'et er kun No. 2, som herfra har gjort en Undtagelse, for de øvrige har

Tiden været meget lang og for de Fleste ogsaa Antallet af Chankre

neget stort. Grunden, hvorfor der er medgaaet saa lang Tid og

nange Chankre have været nødvendige, synes at maatte søges i den

samme Aarsag, som jeg for den forrige Classe af Tilfælde ansaae for den

rimelige. Denne Aarsag gjør sig saameget mere gjældende, som Tilfæl-

lene ere invetererede, og det er ikke usandsynligt, at endnu et andet Mo-
ment her gjør sig gjældende, nemlig den Forandring, som det syphilitiske

Gift undergaaer, naar det gjennem en længere Række af Aar forbliver i

Organismen. Yist er det ialfald, at de Tilfælde, der antyde, at Syphilis

længe har ligget i Legemet, have vanskeligst været paavirkede, saale-

des de tuberculøs-serpiginøse Former. Flere af disse invetererede Til-

fælde ere ikke engang efter en langvarig og til Immunitet gjennemført

Syphilisation helbredede, det har været nødvendigt at give enten Mercur

siler især lod, og de ere derved meget hurtigt forsvundne, uagtet disse

samme Midler tidligere, gjentagne Gange ere givne, ei alene uden Nytte,

men ganske øiensynlig til Skade for den Syge, f. Ex. hos No.4 og No. 12.

Hvorvidt der vil indfinde sig Recidiver hos nogen af dem, jeg har

sammenstillet i denne Classe, kan der endnu ikke siges Noget om, da det
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kun er en af dem, nemlig No. 2, der for længere Tid siden har forladt
!
s

Hospitalet. m

Foruden de nu omtalte Syge er der endnu en af de Syphilserede,
;

r.

der fortjener særskilt at nævnes, nemlig No. 11, der kun led af Been? Ui

affection med Dolores osteocopi. Han er behandlet i 5 Maaneder og 13
j

Dage og har havt 346 Chankre, uden at Syphilisationen synes at have
;

v

liavt den ringeste Indflydelse paa hans Sygdom. ni

Dette Resultat kan være begrundet i tvende aldeles forskjellige Om-

stændigheder. Yi kunne enten tænke os, at det syphilitiske Gift efter- ta

haanden er modificeret saaledes i Organismen, at det ei længere kan be- '

s

tragtes som det, der fremkaldte det primære Saar og de secundære For- Ir

mer. Det er endnu mere modificeret end i de sidst omtalte Tilfælde, der tu

dog indtil en vis Grad lode sig paavirke af de fortsatte Inoculationer. ti

Denne Mening forekommer mig ikke usandsynlig, naar vi see hen til dette

Gifts physiske Egenskaber, dets Inoculabilitet i de primære og i de tid- I i

lige constitutionelle Former, dets Mangel paa Inoculabilitet i sildige con-

stitutionelle Former, de forskjellige Rækker af Phænomener, som det efter-

haanden fremkalder i Legemet. Tænke vi os nu, at den ved den fortsatte

Inoculation fremkaldte Immunitet og Helbredelsen af de syphilitiske Phæno- k

mæner er begrundet i en isopathisk Virkning af det syphilitiske Gift, saa er det iit

klart, at jo længere vi komme bort fra den første og tidligste Deponeren af dette m

Gift i Legemet, desto vanskeligere vil den primære Materie kunne indvirke paa
|

den tilstedeværende Sygdom, og endelig vil Metamorphosen være kommen
|

saa langt, at den tilstedeværende Form aldeles ikke længer paavirkes af

denne Materie, der ikke længer træffer paa noget med den eensartet Stof. De |

leverede Facta tale til Gunst for denne Mening. Yi have seet, at de tid-

i

lige constitutionelle Tilfælde ere helbredede i den korteste Tid, og deri

har efter disse ei indfundet sig Recidiver, dog maa her tilføies, forsaavidt {

som ingen Behandling er gaaen forud. Dersom Mercur og andre Anti-

syphilitica tidligere have været bragte i Anvendelse, saaledes som Tilfæl-i

det har været hos nogle af de Syphiliserede, saa medtager Behandlingen i

længere Tid, eller om der medgaaer kortere Tid og den Syge ei er mod- i

tagelig for mange Inoculationer, saa lader Recidivet gjerne ikke længe •

vente paa sig. Hvorledes det gaaer i de mere invetererede Former har 1
1

jeg netop omtalt. — Yi have blandt disse seet Tilfælde, der endnu langt
|

vanskeligere paavirkedes ved Syphilisationen end de tidligere constitutio- Ij

nelle Tilfælde, mod hvilke der var benyttet Mercur. Her synes ganske
|

bestemt endnu at være noget Andet og Mere end Brugen af Mercuren,
|

der er Syphilisationen imod, og at dette er den syphilitiske Materies For-
i!

andring i Legemet, forekommer mig er en ganske rimelig Formodning,
j

Dog er det umuligt at miskjende Syphilisationens Indvirkning ogsaa under
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sse Forholde, skjønt den fuldkomne Helbredelse ei indtræder alene under

nvendelsen af dette Middel. Men paa hvilken Maade Syphilisationen her vir-

r, er os ligesaa gaadefuldt, som Alt hvad der angaaer denne G-jenstand.

Lal jeg fremsætte min Mening, da er der ved den samtidige Indvirkning

Syphilis og Mercur dannet en Forening
,

der ved Syphilisationen

ses
;
den fortsatte Indbringelse af det syphilitiske Gift tilintetgjør saavidt

uligt den gamle Syphilis, men denne er ikke længer aldeles den samme

7-gdom som tidligere, den primære Gift indvirker langsomt, og er ei

and til ganske at destruere den ældre.

Men jeg vil afholde mig fra videre Theoretiseren, Facta ere endnu

r faa. Dersom det nylig refererede Tilfælde af Beenaffection stod alene,

inde vi som sagt tænke os den omtalte Metamorphoseren af det syphi-

iske Gift som den eneste Grund til, at Syphilisationen ei vilde udøve

)gen Virkning paa denne Affection; men saaledes er det ikke, vi have

7de Observation et andet Tilfælde af Beenaffection, men foruden Smerter

l
Svulst i den ene Tibia, var der tillige Hudaffection, og i 1ste Obser-

ition var der Dolores osteocopi tilligemed Hudaffection. Hos Nr. 1

rsvandt Dolores osteocopi tilligemed Affectionen paa Huden og Sliim-

lembranen under de fortsatte Inoculationer, hos Nr. 7 derimod hel-

rededes kun det syphilitiske Exanthem, medens Alt, hvad der vedkom

teenaffectionen, forblev aldeles uforandret. Her synes mig er en Uover-

3nsstemmelse, det syphilitiske Gift kan ikke forekomme i tvende forskjellige

[valiteter i Legemet paa eengang, naar altsaa den ene Række af Phæ-

omener forsvinder, og den anden bliver staaende uforandret, saa troer jeg

lig berettiget til at slutte, at disse forskjellige Symptomer tilhøre forskj el-

ge Sygdomsformer. Det forekommer mig efter dette, at der endnu kan

ære en anden Aarsag til at Beenaffectionen ikke under Syphilisationen i

ingeste Maade har givet sig.

Det er af Mange paastaaet, at Beenaffectionerne efter Syphilis stedse

re en Følge af den anVendte Mercur, og aldeles Intet have med Syphilis

t bestille; jeg har altid anseet denne Mening for feilagtig, fordi jeg har

bserveret Beenaffectioner som Følge af Syphilis, hvor jeg var forvisset

m, at Mercur ei var anvendt, og jeg har aldrig, hvor Mercur var an-

endt alene, men i en anden Hensigt end for at helbrede Syphilis, seet

beenaffectioner som en Følge af denne Behandling. Hvad jeg nu ved

Syphilisationen har observeret leder mig ind paa den Anskuelse, at Been-

ffectionen kan være en Følge saavel af Syphilis, som af Mercur i For-

)indelse med Syphilis og at den har skyldt sidstnævnte Aarsag sin Op-

indelse hos Nr. 7 og 11. Hos Nr. 1 derimod var den en Følge af

len syphilitiske Dyserasie, derfor svandt den for de fortsatte Inoculationer,

ios Nr. 7 og Nr. 11 derimod for loden. Som jeg i Journalen har an-
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fort, see p. 90, vil det være af megen Interesse at see om Dolores osteo-

copi vende tilbage hos den under Nr. 11 omhandlede Mand, da det vel

maa ansees for det almindelige, at en kort Tids Brug af lod alene ei

hæver disse Smerter for bestandig.

Efterat jeg har paaviist den forskjellige Virkning af Syphilisationen
j

paa de forskjellige constitutionelle Former, kommer jeg til at omhandle

Indicationerne for denne Behandling.

Vi have seet, at Syphilisationen virker regelmæssigt og kraftigt

mod de tidlige constitutionelle Tilfælde, mod hvilke der ei har været be-

nyttet Mercur. I de 6 Tilfælde af denne Art, hvori den er anvendt, har

:

den ikke givet Anledning til nogensomhelst ubehagelige Følger under

selve Behandlingen, der er ikke indtraadt noget Recidiv, uagtet et Pari

ere udskrevne af Hospitalet for omtrent et Aar siden. De Helbrededesi

Tilstand, efterat de ere udskrevne af Hospitalet, har i enhver Henseende}

været tilfredsstillende, derom har jeg overbeviist mig ved meget ofte at see

dem. Saavidt som det er muligt indtil dette Øieblik at dømme, har alt-

saa denne Behandling opfyldt alle de væsentlige Fordringer, som man

kan stille til nogen Curmethode. Det er ganske vist, at et Aar er

en altfor kort Tid, til at vi kunne med Sikkerhed bedømme hvad Frem-

tiden vil medføre som Følge af denne Behandling, men skulde den kunne
i

bevirke nogen bestemt Skade, er det dog rimeligt, at dette allerede maatte

paa en eller anden Maade have viist sig. Forsaavidt som Erfaringen

skulde vise os, at denne Methode udelukker Recidivet, som vel med andre

Ord vil sige, at den tilintetgjor det syphilitiske Gift i Legemet og brin-

ger det i samme Tilstand med Hensyn til Syphilis, som den, hvori det ved

Vaccinationen kommer med Hensyn til Variolæ, da formener jeg den er

indiceret i disse tidlige constitutionelle Tilfælde, og da vil jeg ansee den

fortrinsviis indiceret mod disse.

Den Methode, som Syphilisationen maa sammenstilles med, er Mer-

curialbehandlingen, vi kjende ikke nogen anden Methode mod de tidlige consti-

tutionelle Tilfælde, som man med nogen Sandsynlighed for en saavidt mulig va-

rig Helbredelse kan tye til. Denne Methode har det Fortrin, at den er kjendt

gjennem Aarhundreder. Man er, som jeg allerede tidligere, see p. 13, har

bemærket, bleven fortrolig med dens Mangler, og man tilgiver den Alt.

Naar vi anvende denne for den Classe af Tilfælde, hvorom der her er

Spørgsmaal, saa opnaae vi i Almindelighed, at de syphilitiske Phænomener

svinde, og vi sige den Syge er helbredet. Men man er fuldkommen eriig

om, hvad denne Helbredelse har at sige, man veed, at Sygdommen har

megen Tilbøielighed til at recidivere. En stor Deel af disse saa kaldte

Helbredede komme efter kort Tid tilbage med Recidiver, en anden Deel

er tilsyneladende helbredet gjennem en Række af Aar, men saa udbryder
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3 eenaffectioner, Testikelsvulster, serpiginøse Iludtuberkler o. s. v. Atter

I] dre forblive for bestandig friske, men deres Born fxjdes med og hentæres

i Syphilis, eller der udvikler sig hos dem, tidligere eller sildigere, Affød-

nger af Sypliilis. Hvem formaaer at sige, hos livormange Sypliilis efter

I i Mercurialcur endnu fremtræder paa en af de her nævnte Maader, og

! >s livormange dens Spor efter denne Behandling ere udslettede? Saa-

jj
eget er ialfald vist, at den, der har havt constitutionel Sypliilis og er

sliandlet med Mercur, aldrig er sikker for Recidiv, aldrig er forsikkret

i

j

n, at han ei bringer en Afkom til Verden, der bærer Præget af den

,
fgdom, hvoraf en af Forældrene har lidt.

Det er vel muligt, at man finder min Fremstilling overdreven,

I en jeg appellerer til de Læger, der leve i Forholde, under hvilke de

I e istand til at controllere ethvert enkelt Tilfælde, kun de formaae med

kkerhed at oversee alle Følger af Syphilis i de forskj ellige Generatio-

ir. Og er det rigtigt, hvad jeg her har sagt om Mercurialbehandlin-

m, da troer jeg ikke der er meget vovet ved at forsøge en anden

I [ethode, om hvilken vi endog, efter hvad vi allerede nu vide, med tem-

elig Sikkerhed tør sige, at den ei vil virke mindre godt end Mercuren.

Man har seet Helbredelserne efter Syphilisationen, men man har

I etvivlet deres Varighed; da man dog ogsaa efter Mercuren seer, at det

ite nok staaer slet til med Varigheden, har jeg ofte hørt og seet, at man
reb et andet Sammenligningspunkt, nemlig Behandlingstiden. Syphilisa-

bnen mener man skal medtage en saa meget længer Tid. For den

.ække af Tilfælde, hvorom her endnu er Spørgsmaal, er der for Behand-

ngen af enhver enkelt Syg medgaaet 6 Maaneder og 2 Dage.

Det har altid glædet mig, naar man har stillet denne Indvending i

Spidsen, thi bliver det Hovedindvendingen, saa giver det sig nok efter-

manden. Man maa først blive enig om Beregningsmaaden. Dersom man
iger, en Behandling med Syphilisationen medtager et halvt Aar, med
lercur, f. Ex. 3 l

/2 Maaned (det er Middeltallet for Behandlingen med
hira Dzondi ifølge min Hospitalsberetning for 1852), saa mener jeg man
egner meget feil, thi dersom Syphilis ' efter Syphilisationen ei længer

xisterer i Legemet, saa er Regningen for dens Vedkommende afsluttet

æd det halve Aar, medens det efter Mercurialbehandlingen ei forholder

ig saa. Efter denne maae vi medtage i Beregningen Recidiverne og ofte

ok Behandlingstiden for de Sygdomme, der ere en Følge af selve Mer-
uren. Hertil kommer endnu Behandlingstiden for de Sygdomme, der

om Følge af Syphilis hos Forældrene kunne opstaae hos Børn og Bor-

leborn. Det er en vanskelig Beregning, men kunde den gjøres, den

kulde ofte bringe os til at forfærdes. Var der nu i denne Sag alene

Spørgsmaal om et Antal Dage, var der kun Tale om nogen Tid og
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ubetydeligt til at gjøre noget Væsen af. Nei i praktisk Henseende hånt

les der om de angrebne Individers fremtidige Helbred, og endnu mei

der handles om deres Børns og Børnebørns Skjæbne. Dagetallet er i e

Sag som denne af overmaade liden Vægt: stadfæster Erfaringen de Fad
vi nu have for os, vil det virkelig være muligt ved de fortsatte InocuD

tioner at udrydde den syphilitiske Gift af Legemet, da mener jeg ma

let vil blive enig om, at dette Gode var hurtig naaet, naar det var naa<

i et halvt Aar.

Da vi imidlertid endnu ikke vide om den Helbredelse, der ve

Syphilisationen er indtraadt, er mere varig, end den, vi opnaae ved Mei

curialbeliandlingen, saa bør vi i vor Beregning over Tiden for Behanc

lingen kun holde os til hvad vi for Øieblikket vide, og det er, at vi ve

begge Behandlingsmaader opnaae Helbredelse, det kommer derfor an pa

om vi kunne helbrede ved Syphilisation ligesaa hurtigt som ved Mercui

det vil sige, om vi kunne bringe Behandlingstiden for Syphilisationen nej

til ikke meget over det halve Dagetal af det, den hidtil har medtaget.

Den Maade, hvorpaa jeg hidtil har syphiliseret, har været ve<

at føre den engang indbragte Materie fra Sted til Sted hos det samm

Individ, saa længe den vilde slaae an, og naar den ei længer det vild^

da har jeg inoculeret ny Materie, som jeg har behandlet paa samme Maad<

som den foregaaende. I meget lang Tid af den hele Behandlingstid ha:

jeg inoculeret fra meget smaa og, efter min Mening, meget lidet syphili

serende Pustler, jeg har maattet gjøre dette for at studere de forskj ellig«

Materiers Indvirkning paa Legemet; og tildeels har jeg maattet gaae fren|

paa denne Maade, fordi der ofte har manglet mig ny syphilitisk Ma-

terie. — Den Maade, der vil bringe hurtigere til Maalet, vil være be->

standig at vælge ny Materie, naar den gamle begynder at danne mindre

udviklede Pustler. Dersom man vil gaae frem paa denne Maade og der-

som man altid har Anledning til at benytte en tilstrækkelig intens Ma-

terie, saa tvivler jeg ikke om, at man i Regelen hos dem, der ei tilforn

have benyttet Mercur, vil være færdig med Behandlingen i 3V2 Maaned,

og at der saaledes hvad Tiden angaaer intet vil være til Hinder for denne

Behandling.

Jeg anførte ovenfor, at jeg har inoculeret fra meget smaa og meget

lidet syphiliserende Pustler. Jeg troer nemlig de meget smaa Pustler ud-

øve liden Virkning, uagtet man ved at inoculere fra disse til den ikke

Syphiliserede fremkalder store og charakteristiske Saar. Det kommer an

paa den Grad af Syphilisation, hvortil en Syg er kommen, om en bestemt

Materie skal kunne virke paa ham
;
den Materie, som er saa svag, at den

kun frembringer de smaa Pustler og Excoriationer istedetfor syphilistiske
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aar, den troer jeg ikke for det bestemte Individ har nogen særdeles Virk-

ing. Jeg vil derfor opstille som Regel, at naar en Materie er saa svag,

t den ei frembringer Saar, der trænge ned igjennem Huden og danner

larakteristiske om end smaa Saar, da bor den ei længer benyttes, dersom

lan har en anden at erstatte den med, thi man taber derved kun Tid.

>ersom man ikke altid har ny Materie til sin Raadighed, troer jeg man

il vinde Tid ved jevnlig at inoculere fra tidligere Led i samme Inocu-

itionsrække, disse indeholde en stærkere Materie.

Hvorvidt Syphilisationen er indiceret naar der tidligere har været

enyttet Mercur, og hvad vi under disse Omstændigheder have at vente

f den, derom give de meddeelte Facta os en temmelig sikker Mening.

Ti see at Mercuren i Almindelighed giver Anledning til, at Syphilisationen

aaer mindre regelmæssigt, vi kunne ikke stole paa den indtraadte Im-

munitet, der kommer let Recidiv, især synes dette at være Tilfældet, hvor

er ei er forløben lang Tid siden Mercuren er benyttet, og i de invete-

erede Tilfælde er det ikke altid, at alle Symptomer hæves under Syphi-

sitationen, vi ere nødsagede til efter denne at tye til Mercur og især lod.

Dersom vi istedetfor Syphilisation imod disse Recidiver og invetere-

ede Tilfælde benytte de sædvanlige Midler, Mercur, lod, Guld, Sarsa-

arilla, Diætcur, Melkecur etc. etc., saa er det aldeles vist, at disse

tecidiver igjen hæves, og vi høre enten ikke mere til de Syge, eller Hi-

torien gjentager sig paany. Men hvordan saa end Udfaldet er blevet,

aa er det dog vist i Almindelighed saa, at Syphilis heller ikke ved de

jentagne Mercurialcure drives ud, det see vi altfor ofte paa de Syges Børn.

Om vi derfor ogsaa under disse Omstændigheder forsøge Syphilisa-

ionen, saa troer jeg vi handle ganske rigtig. De meddeelte Observationer

ise os, at denne Methode formaaer at helbrede Recidiverne, og hvor der

kaany er kommen Recidiv, der har gjentagen Syphilisation atter hævet

lette, idet det har stillet sig klart, at der tidligere har været en Hindring

or Syphilisationens fri Virksomhed, at denne Hindring har været den

orud benyttede Mercur, synes ligesaa klart. Naar vi i de meget invete-

erede Tilfælde, efter endt Syphilisation, maae tye til Mercur eller lod,

la synes dette at være et stærkt Beviis mod Syphilisationens Virksomhed,

nen lægge vi Mærke til, at vi tidligere forgjeves have anvendt disse Mid-

er uden Nytte, saa synes mig vi blive saa meget mere overtydede om
Syphilisationens Værd, naar vi see disse Midler efter endt Syphilisation

lurtigt virke.

Jeg gjentager derfor hvad jeg tidligere har yttret, viser Erfaringen

it Syphilisationen ogsaa for disse Tilfælde udøver en blivende Nytte, vi-

ser det sig, at den ny indbragte Materie hæver Modtageligheden for det
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|
sypliilitiske Virus, saa maae vi ogsaa mod Recidiverne af den constitui-

tionelle Syphilis ansee den indiceret. |i

Vi have seet, at Syphilisationen under disse Forhold medtager endmt

længer Tid, end hvor Mercur ei har været anvendt. Men de, som kuii-1

see paa Talstørrelser og ikke paa Realiteten, ville formodentlig ve cl'
1

'

11

denne Classe af Tilfælde være mere tolerante, da de altfor ofte maae lindt ft

sig i, at de invetererede Former af Syphilis behandles gjennem Aar i

Hospitalerne. Ir

Den Mening, som man uden nærmere at have studeret Syphilisationeil®

næsten nødvendigviis maa have, at denne Methode kunde være at tye til 1

i exceptionelle Tilfælde, vil man af det Foregaaende see, at jeg ikkeP

kan hylde. Jeg kan finde mig i, at man endnu i Almindelighed handleiP

saa, saalænge vi endnu ikke have Aars Erfaring for, at ingen Ulemper

paaføres de Syge ved Syphilisationen, til samme Tid som vi befrie dem!

fra de syphilistike Phænomener; men jeg holder mig overbeviist om, at Ti*
1

'

den vil vise os, at vi handle urigtigt, naar vi først mercurialisere de Sy-|

philistiske, for maaskee siden at befrie dem for Følgerne saavel af Syphilis
1

som af Mercur.

Angaaende een Classe af Tilfælde, de virkelige saakaldte tertiære, tøru

jeg ikke yttre mig med nogen Bestemthed; at Syphilisationens Virkning,!

efter den ringe Erfaring, jeg hidtil har om disse, er tvivlsom, er det Eneste,

|

jeg kan sige.

Da jeg omhandler Indicationerne for Syphilisationen, vil jeg ogsaa

paa dette Sted gjentage, hvad jeg atter og atter har udhævet, at jeg an-

seer Syphilisationen aldeles contraindiceret i de primære Tilfælde, fordi

jeg aldrig har Vished for, at den, der har primær, skal faae constitutionel

Syphilis, jeg har ikke Ret til at inoculere ham en Sygdom, som han ikke

allerede har, men herom har jeg nærmere udtalt mig pag. 14.

Man kan opkaste Spørgsmaal om det er muligt at syphilisere, frem-

bringe Immunitet og helbrede den tilstedeværende Syphilis ved Inocula-

tion af en eneste Slags Materie? Den første Deel af dette Spørgsmaal

vil jeg, efter hvad jeg har observeret, besvare benegtende, om end en

Materie har virket noksaa kraftigt, saa har det dog været muligt, naar den

har aborteret, at finde en anden Materie, der har slaaet bedre an, og som

igjen har frembragt charakteristiske Saar. Først efterat Materie fra flere

forskj ellige Syge har været anvendt, have de første Inoculationer med den

ny Materie aborteret.

Den anden Deel af Spørgsmaalet kan jeg derimod efter egen Erfa-

ring besvare bekræftende, forsaavidt som man tør dømme efter den hidtil

passerede Tid. No. 1, 2 og 3 ere alle inoculerede alene med Materie

fra en og samme Chanker, og hos ingen af dem har der indfundet sig
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iget Recidiv. De 2 have for mere end et Aar siden forladt Hospitalet,

in 3 die for 10 Maaneder siden.

Dette leder os til at opkaste Spørgsmaal, om det da vel er nødven-

gt at søge den absolute Immunitet, naar de syphilitiske Phænomener

ider Syphilisationen ere hævede. Jeg troer ikke det er nødvendigt,

f
jeg støtter mig især til de nysnævnte Observationer. Det følger dog

sig selv, at man ei kan blive staaende ved hvilketsomhelst Punkt, men

,r en Materie virket kraftigt, og der er en regelmæssig Aftagen af Chan-

ene, under en fuldkommen Forsvinden af de syphilitiske Phænomener,

a troer jeg, at man, naar man har med en constitutionel Syphilis at be-

lle, der ei er behandlet med Mercur, kan standse, naar den første Ma-

rie aborterer. Det er derimod en ganske anden Sag, naar man har for

y en med Mercur tidligere behandlet Syphilis, da seer man, at Syphili-

tionen i Almindelighed ikke virker paa en saa regelmæssig Maade, saa-

les som jeg allerede flere Gange har bemærket, og da troer jeg det er

udvendigt at fortsætte Inoculationerne saa længe som muligt, man kan

ligevel blive skuffet og faae Recidiver, hvor man ikke venter det.

At absolut Immunitet i ethvert Tilfælde kan opnaaes, derom tviv-

r jeg aldeles ikke, uagtet Enkelte ere i en overordentlig Grad modta-

dige for det syphilitiske Gift.

Forinden jeg forlader dette Capitel om Syphilisationens Indvirkning

tia de forskjellige syphilitiske Tilfælde vil jeg omtale dens Forhold til

lennorrhagien. — Auzias-Turenne siger i sin Meddelelse til Académie

js Sciences af 17de November 1851 „La blennorrhagie et la balano-

)sthite sont (je ne dis pas toujours) de nature syphilitiqve. La Syphi-

sation les prévient. Elle les guérit chaqve fois que le génie syphiliti-

re n’a pas disparu pour faire place å une affection purement catarrhale.
w

s
den første af disse Sætninger er jeg aldeles uenig med Auzias Turenne

,

g bekjender mig til den Mening, at Syphilis og Blennorrhagien ere tvende

d adskilte Former, og jeg anseer det for en Fortjeneste af Ricord
,

at

m har stillet denne Sag i et klart Lys. Forøvrigt har jeg i mine Aars-

iretninger gjort Rede for mine Anskuelser om Blennorrhagien, som jeg

iseer begrundet i et specifikt Contagium. Jeg har aldrig seet en Go-

)rrhoe med den for denne Sygdom characteristiske Gang, med mindre

en var udviklet efter Coitus med et mistænkeligt Fruentimmer. Men

g skal ikke her gaae videre ind paa denne Materie, da den egentlig lig-

er udenfor hvad her omhandles, derimod skal jeg gaae over til den an-

en Deel af Auzias'

s

Paastand, at Syphilisationen hæver Blennorrhagien.

enne Sætning er efter min Anskuelse kun da rigtig, naar Blennorrhagien

r foraarsaget ved en Chankre i Urethra. Jeg er naturligviis ikke kom-

len til dette Resultat ved directe Forsøg, thi da jeg ikke anseer det for
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tilladeligt at syphilisere, hvor der er primær Syphilis, kan jeg ikke anset

det for tilladeligt at syphilisere, hvor der kun er Blennorrhagie. Jeg

har egentlig kun et eneste Factum at støtte mig til, og det er det, jeg

har leveret i 7de Observation. Martin Larsen
,

der var syphiliseret ti

fuldkommen Immunitet og som udgik aldeles helbredet for sin Syphilis

paadrog sig strax han var udskreven saavel en Gonorrhoe som en Balano

Posthite, og det i en ganske alvorlig Grad. Om dette Factum end staaei

ene, mener jeg det er meget bevisende, thi en saa udviklet Blennorrhagii

vilde vel ei have indfundet sig hos den, der var immun for det sædvan

lige sypliilitiske Gift, dersom dette var identisk med den blennorrhagisktj

Materie.

3) Det er saa langt fra, at Syphilisationen har nogen uheldig Ind

flydelse paa Organismen i Almindelighed, at de fleste Syphiliserede havd

et sundt og friskt Udseende, og selv erklære at deres Befindende er mei

get godt. Jeg skal først omtale dem, der ei tidligere have gjennemgaae

nogen Mercurialbehandling, da man kun hos disse har Resultaterne a

Syphilisationen saa rene og ublandede, at man derpaa kan bygge noger

sikker Dom. No. 1
,

Olea Nilsdatter
,

der for over et Aar siden har for'

ladt Hospitalet og hver Løverdag har indfundet sig hos mig, har den helt

Tid siden befundet sig vel og er bleven fyldig. No. 3, K. Olsdatter hai

forladt Hospitalet for 11 Maaneder siden, men har 2 Gange senere været ind-!

lagt i Hospitalet nogle Dage paa Grund af lette Excoriationer ved Genitaliaj

Hendes Almeenbefindende har været meget godt, og hun er ligesom tidligere

temmelig fyldig. No. 8, E. Martinsdatter
,
var, da hun for 7 Uger sider

forlod Hospitalet, sund og frisk, og hendes Udseende var godt, uagtet hun

for kort Tid siden havde gjennemgaaet en Typhus. Jeg har for et Par Dagti

siden seet hende, hun havde da faaet et saa friskt Udseende, at man al-;

drig skulde kunnet falde paa, at hun nylig havde gjennemgaaet noger

langvarig Behandling i Hospitalet. No. 9, Jacob Olsen
,
forlod for over 4

Maaneder siden Hospitalet, han befandt sig dengang meget vel, har sider

stadig forrettet militær Tjeneste og i sine Fritimer Smedearbeide, han

har den hele Tid været frisk. Han har jevnlig indfundet sig hos mig.|

senest for 2 Dage siden, og havde da et aldeles sundt og friskt Udseende,

ligesom han ogsaa selv erklærede, at han befandt sig fuldkommen vel. No. 15,

Olaus Berntzen
,

følte sit Almeenbefindende under Syphilisationen bestandigt

bedres og har efter endt Behandling befundet sig særdeles vel. Han

udgik fra Hospitalet for 4 Maaneder siden, jeg har sidste Gang seet ham

for nogle Dage siden, og da overbeviist mig om, at han fremdeles i en-

hver Henseende befinder sig vel. No. 17, Oleana Amundsdatter var i det

bedste Velbefindende, da hun forlod Hnspitalet for 3 Uger siden.

Ikke hos nogen af de nu nævnte Syge har Syphilisationen efter-l
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dt nogetsomhelst Symptom, som man skulde kunne bringe i Forbindelse

ed den anvendte Beliandlingsmaade, og de ere alle særdeles vel til-

edse med den gjennemforte Behandling.

Jeg kommer nu til dem, der tidligere have gjennemgaaet Mercu-

albehandling: No. 2 indkom i Hospitalet i en meget mislig Forfatning,

an var mager og afkræftet, syphilitisk siden det 8de Aar, Ansigtet bar

por af den langvarige Lidelse. Under sit Ophold i Hospitalet begyndte

Lin at komme til Kræfter, hendes Almeenbefindende var, da hun udskre-

ejs meget godt, hun erklærede selv gjentagne Gange, at hun ei kunde

lindes at have befundet sig saa vel som nu, men hun var endnu mager,

flere Gange har jeg siden den Tid seet hende. Da hun et halvt

Lar, efterat hun havde forladt Hospitalet, indfandt sig hos mig, kjendte jeg

ende ikke igien, saa forandret var hendes Udseende, og da hun for 14

>age siden, altsaa over et Aar efterat hun havde forladt Hospitalet, præ-

enterede sig for mig og flere Colleger, maatte vi erkjende, at hun

avde Udseende af en sund og frisk Bondepige, hun gjentager bestandig,

t hun aldrig har folt sig saa frisk, som efter Syphilisationen. No. 4

idkom i Hospitalet i en sørgelig Forfatning, ogsaa hun havde været sy-

ihilitisk fra sin tidlige Barndom og havde allerede da gjennemgaaet en

»ublimatbehandling, hun var anæmisk og afkræftet i lioi Grad, og led

inder en Sibbens lignende Form af Syphilis. De sædvanlige Antisyphi-

itica fremkaldte en kortvarig Helbredelse, Recidivet optraadte i en værre

?orm end den første Affection. Syphilisationen blev her anvendt under

le ugunstigste Forhold, ikke destomindre udgik hun af Hospitalet, hvad

ændes Almeenbefindende angik, i en langt bedre Tilstand end den, hvori

aun var indkommen. No. 5 indkom i Hospitalet i hoi Grad afmagret og

jlebil, og var, da hun udskreves, kommen sig betydelig, hun var bleven

fyldigere og var kommen til Kræfter. No. 7 var i 1849 behandlet med

Mercur og havde siden den Tid stedse følt Tyngde i Legemet. Han be-

mærkede under Syphilisationen, at denne Tyngde efterhaanden svandt, og

han følte sig, da han for 3 Maaneder siden udskreves af Hospitalet, stærk

og rask. Jeg har gjentagne Gange siden seet ham, han har meget tungt

Arbeide ved et Teglbrænderie og udfører ved Siden deraf extra Arbeide,

uden derved at finde sig besværet. Han yttrer sin særdeles Tilfredshed

med den gjennemgaaede Cuur.

No. 11 var, med Undtagelse af de locale Smerter, omtrent ved

samme Punkt hvad Almeenbefindet angik da han udskreves som da han

indkom i Hospitalet. Syphilisationen syntes ikke i nogen Henseende at

afficere ham.

No. 12 befandt sig efter 2de Gange gjentagen Syphilisation sær-

deles vel, hun var da hun gik ud af Hospitalet i godt Huld. Det samme

14
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var Tilfældet med No. 13, uagtet lians uordentlige Levemaade, medens ^

lian mellem begge Syphilisationer var udenfor Hospitelet. No. 14, der i
^

hoi Grad var liengiven til Nydelsen af Spirituosa, syntes at lide meget

ved Savnet af disse. Hans langvarige Ophold i Hospitalet har derfor vist- 11

nok bidraget til at paaføre ham de Sygdomme, hvoraf han der, ved Siden lD -

af den syphilitiske Affection, led. Der er ikke nogen Grund til at sætte r?

dem i nogen Forbindelse med Syphilisationen, som ogsaa uden Afbry-

delse blev fortsat til Immunitet. Han var, da han udskreves af Ilospi- 11

talet, frisk og vel og ved saa gode Kræfter som det var muligt at vente, r

efter kort forud at have gjennemgaaet en alvorlig Sygdom. Da jeg i

Slutningen af Juli saae ham, befandt han sig fremdeles meget vel. -

Nr. 15 er først tagen i Behandling med Sypliilisation
,

da andre

Midler viste sig frugtesløs©.
1 Han har den hele Tid viist sig utaal-

modig og misfornøiet, har foruden den Pleurit, som han under den første

Sypliilisation gjennemgik, jevnlig klaget over Colik, Digestionsforstyrrelser s

&c., men som det i den sidste Tid synes
,

er det hans Ønske at
i

komme ud af den militære Tjeneste, og han klager derfor saa meget som

muligt
;
der er al Grund til at troe, at den største Deel af hans Klager

|

ere forstilte. Han er fyldig og seer ikke syg ud. Nr. 18 er efter 3 f

Gange gjentagen Sypliilisation saa sund og frisk som nogensinde. Nr. 19 !

var ved sin Indlæggelse i Hospitalet i hoieste Grad svækket, hun var, ri-

meligviis som Følge af gjentagen Mercurialbeliandling, halv lammet i Un- i

derextremiteterne. Under Syphilisationen blev hendes Almeenbefindende

stadig bedre, hun blev fyldig og Styrken vendte tilbage i de nedre Ex-

tremiteter. Da hun for kort Tid siden blev udskreven, var hun kommen

saa vidt, at hun kunde gaae til sit Logis, og jeg har siden mødt hende i

Byen. Nr. 20 er efter henved et Aars Sypliilisation friskere end i lang ‘

Tid, hun er ligesom den foregaaende Syge særdeles vel tilfreds med den

gjennemgaaede Behandling, som det var hendes eget Ønske at underkaste

sig, da hun saae andre Syge paa samme Stue ved denne bedres, medens hun

selv ved anden Behandling snarere blev værre. Nr. 21 har under den

hele Sypliilisation befundet sig meget vel, han er i godt Huld og ved

gode Kræfter.

Der er endnu et Par Tilfælde tilbage, nemlig Nr. 6, hos hvem

Syphilisationen ei blev tilendebragt paa Grund af, at hans Lungetuber-

culose begyndte at tiltage, og Nr. 10, der under Behandlingen angrebes

af en Række nervøse Phænomener. Jeg troer Ingen, der gjennemgaaer

Journalerne, vil skrive disse Symptomer paa Syphilisationens Regning.

< Efter min Mening har kun den hos Nr. 2 opstaaede Erysipelas ambulans

været en Følge af Syphilisationen, men en tilfældig Følge, som man kan
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?re udsat for ved hvilketsomhelst ydre Middel, man bringer i Anven-

lse, f. Ex. et Vesicatorium, en Aareladning o. s. v.

Efter alle disse Facta troer jeg, man er berettiget til at uddrage

:n Slutning, at den gjentagne Inoculation af det syphilitiske Gift hos

in, der allerede lider af constitutionel Syphilis, ei virker skadeligt, at

rganismen ikke paavirkes paa nogensomhelst Maade, som kan holde os

bage fra at anstille Forsøg med en Curmethode, der efter de Resultater,

m hidtil har givet, synes at love Meget. Vi ere saameget mere opford-

de til at anstille Forsøg, som det Middel, vi for Øieblikket ansee for

iliversalmiddel, Mercuren, altfor ofte svigter os, eller det paafører den

rge mangehaande Ulemper, der endog kunne være værre end den Syg-

mi, mod hvilken det bliver anvendt. Og selv da, naar dette Middel har

ntes at fremkalde den bedste Virkning, ere vi i Uvished om, hvorvidt

sn Syge virkelig er helbredet. Naar han efter Aars Forløb indfinder

y med Recidiv, eller naar vi see hans Børn fødes med og hentæres af

rphilis, da forundrer dette os ikke, det er os ikke uventet, vi betragte

it som en Hverdagshistorie.

Det skulde glæde mig, om man kunde sige min Skildring er for

ork, at den er falsk
;
men kan man ikke det, saa troer jeg man ogsaa

1 indrømme mig, at man er i sin gode Ret, naar man forsøger en ny

irmethode mod denne Sygdom, skulde den end medtage mere Tid baade

r den Syge og for Lægen, og skulde man end ikke, førend man begyn-

sr den, med mathematisk Vished kunne beregne Alt hvad der ved-

mimer den. Jo mere berettiget Syphilisationen er, desto mere er det

beklage, at man, istedetfor at erkjende Anzias-Turennes Fortjeneste af

mne Sag, har bragt det dertil, at han ei engang i et Hospital skal kunne

rakticere Syphilisationen. Man bedrager sig dog, dersom man paa denne

aade troer at kunne undertrykke Syphilisationen
;

er der Sandhed i den,

l
det tror jeg at have viist der er, saa arbeider den sig nok frem alli-

svel, og Forbudet vil aldrig skade Anzias-Turenne
,
men man skader Sagen,

et man berøver den dens bedste Støtte.

Jeg slutter disse Linier med det Ønske, at Syphilisationen herefter

aa kunne blive studeret med Opmærksomhed og Rolighed, den fortjener

st ikke alene som curativt Middel mod den constitutionelle Syphilis, men

;n fortjener det ogsaa for Studiet af Syphilis i Almindelighed, den for-

mer det for den Indflydelse, Erfaringerne desangaaende kunne udøve

1a Pathologien og Physiologien.
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